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 د اسالمي نړۍ لپاره د فکري جګړې الرې 

 سريزه  

 بسم هللا الرحمن الرحيم

به ومن دعا بدعوته إلى يوم الحمد هلل رب العاملين، والصالة والسالم على سيد املرسلين، وعلى آله وصح

 أما بعد:،الدين

دغه څو ټکې ددې لپاره ليکو څو د شريعت او دعوت د زده کوونکو کې فکري مذاهبو په باره  و مونږ د معاصر 

 .توښه ش ي یوه توښه ش ي او بلکي د هر داعي لپاره  هلپاره يو 

د معاصرو فکري مذاهبو بيان او څيړنه څه آسانه کار نه دی ، دا عصر په داس ې نظرياتو او اصولو بناء دی 

جګړه ودريږي او پای ته ورسيږي نو د هغه ځای عقيدتي او فکري چې يو له بله ډير توپير لري ، کچيرې د سالح 

 جګړه نيس ي .

زم بيرغ پورته کړی دی چې دين يې د کليسا په ديوالونو کې بند کړی او د سياست له ډګر څخه يغرب د سيکولر 

 يې دين ايستلی دی .

ه کې يې د ډيموکراس ۍ آواز پورته او د اقتصاد په برخه کې يې د کپيټلزم بيرغ پورته کړی دی او د سياست په برخ

کړی دی او غواړي پخپلو نويو ارزښتونو سره د اسالمي ټولنې پر وړاندې وجنګيږي تر څو اسالمي ټولنه له 

  سعادت يې پکې دی لرې کړي .خپلو هغو ارزښتونو څخه چې عزت او 

د ې تيرايستلې وه چې واک به يې ورباند هرانو ډلګاو کمونستي شرق د اشتراکيت آواز پورته کړی وو چې د کار 

 يې په اسالمي شرق کې هم وازمايله . يګمراه نکېو لو و غکارکرانو او بې وزله خلکو وي او دا 

د بلنې الرې تغير کړې تر څو عام خپل تکتيک او ست چې د عقيدې پر وړاندې يو ټکر وو نو ځکه يې کمون

 لوي .و مسلمانان وغ

د ارزښتونو په منځ کې واقع شول چې مخالفت يې غرب او شرق ګمراه او کافر د فاسد  ومسلمانان ونو ځن

او لويدلي حالت کې ژوند کوي چې د سم  پاشليهللا تعالی د دين څخه لرې شول ،نو اکثره يې په د اختيار او 

 .لټوي او په تيارو کې الر لټوي  رڼاکې او دوړو قيادت څخه بې برخې دي چې په ګرد 



 د اسالمي نړۍ لپاره د فکري جګړې الرې 

 .؟خالصون الره کومه ده د او سمه او  هڅه د رڼاالره څه ده تر څو دا وپيژنو چې  سيدوهدف ته د ر نو 

 د پيالمې فصل :

په پيالمه کې مو د هللا تعالی په اذن د امت دردناک حالت بيان کړی په کوم حالت کې چې اوس ژوند کوي ، 

 .مو بيان کړي دي اسباب د هغهاو د اسالم څخه لرې او  پاشل شوی 

 فصل :لومړی 

بيان کړي چې مو او په لومړي فصل کې مو هغه څه بيان کړي چې شرق او غرب سره يو ځای کوي او هغه څه 

 .څه وکړل سره  اسالمي نړۍ له مخکې او وروسته مسيحي غرب 

 دوهم فصل :

س ي او کمونیس ې جګړې يادونه کړې ده او د کپه دوهم فصل کې مو د اسالمي هيوادونو پر وړاندې د مار 

کمونست بنسټ مو بيان کړی او دا چې له مسلمانانو سره يې څه وکړل او د دوی نوې الرې او تکتيکونه مو 

 ښکاره کړې دي .

 دريم فصل :

په دريم فصل کې مو د صهيونست )نړيوال يهوديت( پالنونه او اهداف  او د نړۍ د تخريب لپاره د دوی پټ 

 سازمانونه بيان کړي دي .

 څلورم فصل :

العمل ته اشاره کړې   سکڅلورم فصل کې مو په اسالمي هيوادونو کې د شرق او غرب د جګړې پر وړاندې عپه 

 نيمګړتيا وو ته مو کې شتهته اشاره کړې او په هغوی  منهجد اسالمي خوځښتونو مو او په دغو جګړو کې 

 .د نجات نور او الرې ته اشاره کړې ده مو اشاره کړې ده او بيا 

 وهللا املستعان وعليه التكالن                                                                      

ِّ العظيم
 باهلل العليا

ا
 وال حول وال قوة إال



 د اسالمي نړۍ لپاره د فکري جګړې الرې 

 د پيالمې فصل 

نه وو ، له زر خو داس ې نه دا يو تريخ حقيقت دی چې مونږ د اسالمي امت د شاته پاتې کيدو خبره کوو ، که 

 کلونو زيات عمر يې داس ې تير کړی چې د ټولو امتونو په سر کې وو ، بلکي زياته موده د ټولې نړۍ څخه لوړ وو .

د مشرانو  امتد آملان امپراتور د  د مثال په توګه ،  ېوالي او محبت په هڅه کې وو دد هغه سره د نږ کسان ډير 

و په دغه دوره کې د اسالم تمدن ټوله نړۍ روښانه اورته ليږلي دي يې او سوغاتونه  ېوالي هڅه کړې دسره د نږ 

خالق کارولي دي او هيڅ اد تورې له کارولو مخکې علم او يې وړاندې  کړې وه ، چې د اسالم د دوښمنانو پر

 .3] ال أکراه في الدين [ :تعليم ورکړی دی چې کريمپه عقيده باندې نه دي مجبور کړي ځکه چې قرآنيې څوک 

چې د اسالم ښکلي يې په اسالم کې داخل شول ، او کله خلک کله چې خلکو دغه صافه عقيده وليده نو ډلې ډلې 

داس ې نوی ژوند بښ ي چې : د بنده ګانو له عبادت څخه يې ته چې دغه دين انسان کړه حس  يېاخالق وليدل نو 

يې د اسالم عدل ته بولي او د دنيا له  تحريف شويو اديانو د ظلم څخهد او  د بنده ګانو د رب عبادت ته بولي

 ولي .تنګۍ څخه يې د دنيا او آخرت پراخۍ ته ب

د عقيده وليده نو  هد غرب د پرمختګ عامل د اسالمي امت سره اړيکه نيول وو ، کله چې خلکو د اسالم صاف

ي پرمختګ لمکې عکليسا د پيچيده خرافاتو او ظلم پر وړاندې يې قيام وکړ او د هغه څخه وروسته په اورپا 

پيل شو او د دغه علمي پرمختګ وجه دا وه چې غربيانو په سپينه بحيره او اندلس کې له مسلمانو علماوو 

 څخه علم حاصل کړ او همداس ې د هغه څخه مخکې په صليبي جګړو کې.

شو چې ددې زيات اسباب وو چې  ی غرب تمدن په خوځښت راغی ... د اسالمي ختيځ تمدن مړاو د نو کله چې 

 او ځنې زمونږ د ارادې څخه بهر وو .له السه ځنې زمونږ د خپلو ځانونو 
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 د اسالمي نړۍ لپاره د فکري جګړې الرې 

 هغه اسباب چې زمونږ له السه وو :

َما : ]، قرآنکريم داس ې اشاره ورته کوي له السه وو ځانونو د هغه اسباب چې زمونږ  بِّ
َ
يَبٍة ف ْن ُمصِّ ْم مِّ

ُ
َصاَبك

َ
َوَما أ

 
ُ
يك ْيدِّ

َ
َسَبْت أ

َ
يرٍ ك ثِّ

َ
  . 3[ْم َوَيْعُفو َعْن ك

 رډېدي۔ او  ي ړ ستاسو السونو ك ېهم رس ي، نو په سبب د هغو كارونو چ بتیمص هڅ ېاو تاسو ته چ}ژباړه: 

 .{( معاف كوي ناهونهګ)

يو قوم نه ښکته کيږي مګر د  چېدی  حکمپه ځمکه کې د هللا تعالی سنت دي او دا يې د مخلوقاتو تر منځ او 

 خپلو عملونو په وجه او بدلون نه مومي مګر دا چې پخپله بدلون ونه کړي .

او دا هغه څه وو چې اسالمي امت ورسره مخ شو ، په دننه کې يو څه غرور ورته پيدا شو چې مونږ خو هللا 

ه دغد وجه يې غوره ګرځولی يو او څه مګر دا يې هيره کړه چې په  ،يوتعالی غوره د ټولو امتونو ګرځولي 

 اسباب يې هير کړل . يغوروال

ـهِّ ]
َّ
الل ُنوَن بِّ مِّ

ْ
ؤ
ُ
رِّ َوت

َ
نك

ُ ْ
ْنَهْوَن َعنِّ امل

َ
ْعُروفِّ َوت

َ ْ
امل ُمُروَن بِّ

ْ
أ
َ
اسِّ ت لنَّ رَِّجْت لِّ

ْ
خ

ُ
ٍة أ مَّ

ُ
ْيَر أ

َ
نُتْم خ

ُ
 .2[ك

نه منع  ۍحكم كوئ او له بد ۍكېتاسو د ن ئ،یشوي  ى ړ ك داید خلقو لپاره پ ېچ ئیتاسو غوره امت } ژباړه :

 .{ئړ راو  مانیا ېكوئ او په هللا باند

او ددې دريو برخو الندې ټول اسالم راځي ) په هللا تعالی ايمان ، په نيکۍ باندې حکم کول او له ناوړه کارونو 

 ، نو هغه اسباب چې زمونږ له الس وو ځنې په الندې ډول دي:  منع کول (څخه 

اول ش ی چې امت ورباندې اخته شو د خپل رب د کتاب او د هغه د رسول د سنتو څخه لرې والی وو ،  :الف  (

په خاصه توګه کله چې پيل کړل زښتونو خپلول ار د پرديو د ايې بنسټونو پر ځای صافو او او د دغو اصلي 

 غرب څه مادي تمدن تر السه کړ .
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 د اسالمي نړۍ لپاره د فکري جګړې الرې 

سره مخ داخلي ماتې د پرديو ارزښتونو ته تسليم شول له نو کله چې د دين له بنسټونو څخه لرې او ب ( : 

نو هغه څه چې د خلکو سره وو له هغه تر اغيز الندې راوست ،  احساس يې وچې د ملت او ځنو کسان شول 

  .څه سره يې برابر کړل چې د هللا تعالی سره وو 

بلکي د يو اصيل ، یامت صفت نه دد اسالمي دا  ېچ هو  يلړ تتقليد سره  دا ) داخلي ماتې د پرديو( لهج : او 

نت عضب او لغ ید هللا تعال ېاو هغه وو چحيوانات وو  ې.. چ ی، دا صفت د بيزو او شادي د یامت صفت نه د

 . بت پرستاننه شول شاديان او  ی د دو  ېنځاو  ی شو  ېورباند

 . ) اتحاد او اتفاق ( الزم دید : او د هرې ډلې لپاره 

اخته شول او  کېپه دنيا يې اشل شو او په کوچنيو دولتونو باندې وويشل شو ، او حاکمان پيو واحد دولت و 

 کور يې ور خراب کړ.د رعيت 

نش ي دوښمن باندې ډله ډپله هر وخت د دوښمن ښکار کيدی ش ي مګر واحد صف نش ي ټوټې کوالی په هغه 

، د یوې قوي بستې ماتول سخت وي مګر د ، مګر د کډوډ شوي صف تيت پرک کول آسانه دي  برالس ی کيدی

 ماتول آسان دي . ټوټو ټوټوتيت او 

الس رس ي څخه شاته پاتې کيدل او د ته له زده کړو او څيړنو او همدارنګه د عصر د تجريبوي علومو  –ه 

نو په  نو هغوی ښه له بد سره يوړل بلکي له ښو څخه زيات يې بد او ناوړه نقل کړل اجتهاد د دروازې بندول ، 

د غرب کرغيړن تمدن مو پرته له دې چې خپله دروازه ونيسو دې توګه مو د بهرني ماموريت ثمره وليده ، 

 .واخيست 

 بهرني اسباب :

دا کار د اسالم دوښمنو لخوا پر مسلمانانو باندې وتپل شو ، او دا د هغو پالنونو نتيجه وه چې د صليبي جګړو 

طريقو سره د هغه په پرتله سخته جګړه بدل شو چې زمونږ د بحث سره پيل شول او په پای کې په نويو 

 موضوع همدا ده د هللا په اذن به يې بيان کړو .



 د اسالمي نړۍ لپاره د فکري جګړې الرې 

موضوع ته اشاره وکړو که څه هم اسالم دوښمنو زمونږ پر وړاندې د هيڅ ډول وحش ي  ې مخکې له دې چې نومړ 

کړنې څخه مخ نه دی اړولی خو بيا هم تر اوسه پورې زمونږ په السونو کې حل شته او زمونږ په السونو کې نور 

 څخه الره شته . يشته او تر اوسه پورې د هر لور 

 زړه ګرځولی دی :نړۍ اسالمي امت هللا تعالی د هره اړخ څخه د ټولې 

نړۍ لپاره د دایرې د مرکز حيثيت لري ، داس ې يو استراتيجيک  ېد موقعيت او ځای له اړخ څخه : دا د ټول -

 .3مرکز یې ګرځولی دی چې بل هيڅ امت داس ې نه دی 

ځای کړي دي چې د دوی ځمکه کې داس ې معدنيات ځای پر د معدنياتو له اړخه : هللا تعالی د اسالمي امت په  -

اشاره کفايت همدا ې د پطرولو نه ده او يوازې ز بيره ټوله نړۍ هغه ته ضرورت لري ، خبره يواد اکتفاء سر 

 کوي.

یې داس ې انساني ته د عادالنه مطالعې او څيړنې په رڼا کې څرګنديږي چې دغه امت د بشري ژوند له اړخه :  -

غوره والی او چې د بل امت نشته نو په دې توګه دغه امت په ټولو وجهاتو خپل  ې ورکړ  ې ځانګړتياو 

ى توب تر السه کړی دی : رښتيا ويلي لوی پروردګار : ]يمنځالر 
َ
َهَداَء َعل

ُ
وا ش

ُ
ون

ُ
َتك  لِّ

ً
 َوَسطا

ً
ة مَّ

ُ
ْم أ

ُ
َناك

ْ
َك َجَعل لِّ

َ
ذ
َ
َوك

 
ً
يدا هِّ

َ
ْم ش

ُ
ْيك

َ
ُسوُل َعل وَن الرَّ

ُ
اسِّ َوَيك  .2[النَّ

دان  ېتاسو په خلقو باند ېلپاره چ ېد د ئ،ی ي ړ ك ړ تاسو غوره امت جو  هږ مون هګاو همدارنژباړه:  شاهِّ

 .( ش ئواهانګ)

ددې په اړه خبره وکړه او دا چې حل الره څه ده ، ان شاء هللا ( رڼانور )ددې څخه مخکې او وروسته مو د 

  همدا موضوع بيانوو .موضوع په پای کې به 

 

                                                            
مرکز حيثيت لري ، کچيرې د نړۍ  په رياض کې د انجنيرۍ پوهنځۍ استاذ دوکتور حسين کمال الدين پخپله علمي څيړنه کې ليکلي چې : کعبه شريفه د ټولې نړۍ لپاره د دایرې د - 1

ق کې وړاندې شوی  -ه ۱۳۳۶ي فقهې د ټولنې لخوا په رياض کې د ذوقعدې په مياشت دا بحث د اسالم –لپاره يوه دايره رسم کړو نو ضرور د هغه خطونو په کعبه شريفه تيريږي 

  .وو 
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 د اسالمي نړۍ لپاره د فکري جګړې الرې 

 

 ه يتوط

 
ً
فرنسيس "د استنباطي بحث خاوند او  "ديکارت":د اوسني نوي غربي تمدن بنسټ فکري فلسفه ده ، مثال

ي فکر وو ،چې بيا ددې مادد وضعي مذهب خاوند چې پخپل ذات کې  "کومت"د تجربي منهج خاوند او  "نيکون 

د امريکا پر فکر را هيس ې پيړۍ هغه چي د ورستی مذهب منځته راغی  "براجماتزم"په پايله کې په امريکا کې د 

 باندې غالب دی .

ته به يې د مادې حيثيت ورکولو او تاريخ به  ش ياو همدارنګه مارکس ي فکر هم پر ماده باندې والړ دی چې هر 

له فلسفې څخه خپل مادي فکر اخستی  ويې هم پر ماده تفسيرولو ، او کارل مارکس هم د ځنو نورو غربيان

 ان شآء هللا وروسته راش ي .وو ، چې تفصيل به يې 

آثار موجود دي چې فکر کيږي زيات وخت  لباس ي دين د يوکې په منځ  اوجد اوسني مادي که څه هم په غرب کې 

روحانيت او کې او همدارنګه دليل دا دی چې په امريکا  شته یېحصائا ېبه دوام ونه کړي او د دليل لپاره زيات

چې هغوی کې مذهبي مشران د تجارتي تبليغاتو لپاره کارول کيږي چې د دين سره هيڅ اړخ نلري او په داس ې حال 

ځوانان او نجونې د ملانځه وروسته د رقص محفل ته دعوتوي چې چراغونه پکې کم رنګه او جسدونه سره 

 پيوسته وي چې د شهوت اور را ژوندی کوي .

جدي انحرافات پکې وي او ټولنه د ټوټې کيدو او د مذهبي رژيم پاتې شونې کوم چې  د دوی اوس مهال او 

ګنديږي يوازې د نورو اديانو په بڼه او په خاصه توګه د ر سقوط له ګواښ سره مخ کوي د دوی په ټولنه نه څ

به یې بيان غواړي ... چې په همدې بحث کې  بيا را ګرځيدلعظمت د اسالم تجمع ليدل کيږي کوم چې د اسالم 

 کړو .

 څه اختالفات لري هم د شرق او غرب بنسټ يو فکر دی که څه 
ً
 3دوی ظاهرا

                                                            

 بلل کيږي . Mechanistie Materialismeمادي علمي فکر په دوو اړخونو ويشل شوی : هغه مادي اړخ چې په روح او عقل باور نلري چې ميکانيکي يا   -1

الفکر االسالمي الحديث و صلته » دی چې روح او عقل د مادې څخه صادر شوی ګڼې او د غيب څخه انکار کوي /  Dialecae Maerialismeاو بل اړخ يې مادي ديالکتيکي 
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 د اسالمي نړۍ لپاره د فکري جګړې الرې 

چې انجنيري ديزاين يې  ېدا د پام وړ او د تعجب الهام ورکوي لکه څنګه چې ته په الره کې دوه ساختمانونه وين

چې ديزاينر يې یو دی او يا دا چې دوی د يوه مکتب څخه فارغ شوي او لکه  ې يو وي نو ته هغه تصديق کو 

جوړې جوړې پيدا کړي دي : په انسانانو کې نارينه يې چې هر ش ی  ،څنګه چې مونږ د هللا تعالی پيدايښت وينو

اداتو کې و ښځينه او همداس ې په جمااو ښځينه ، په حيواناتو کې نارينه او ښځينه او په نباتاتو کې نارينه 

 مثبت او منفي لکه په برښنا ، مقناطيس او اتوم کې .

خو ش ي  هتعجب خبره ښکار د او وړ دا دوه فوځي خوځښتونه دي چې بنسټ يې يو فکر دی ، تاس ې ته به د پام 

 يهودی وو 
ً
، او شوروي انقالب د يهودو په مالي مالتړ 3حقيقت همداس ې دی مونږ وينو چې : کارل مارکس اصال

نيزم د شعار پورته کول د کمو  2، او مونږ وينو چې د اکثره کمونستي انقالبونو بنسټ يهوديت دی2غلی منځ را

چې کوم ستوري وو هغه هم د يهودو د واک نښه او کې په دننه  ،يهودي قوميت وو يې سمبوليک وو اصلي رمز 

رمز وو 
دين څخه د سیاست جال کولو کار هم د يهودو وو ، او د صليبي د رب ته نظر وکړو نو غ، او که مونږ  3

 .2ځنو نړيوالو جګړو تر شا هم د يهودو الس وو د ، او 0جګړو تر شا هم د يهودو الس وو 

، او د اسرائیلو د دولت په  اسرائيلو د دولت بنسټ ايښودلو شاهدان يود او د هغوی د فوري وعدې نښ ې او 

د وژلو نښانې او د « جون کنيدي »لکه د کومک او مرستې لپاره مداخلې کول ،رسميت پيژندل او د هغوی د 

له قدرت څخه لرې کول چې دواړه د اياالت متحده پخواني رئيس جمهوران وو ، او په ځنو اسالمي « نيکسون »

 لرل . او عربي سيمو کې په ځنو پيښو کې د دوی الس

هغه شباهت وينو په کې کس ي فکر اصلي بنسټ ته چې ماده ده، نو مونږ د دوی په منځ نو راځو د غربي او مار 

کوم چې يهوديان باور لري په هر ديګ کې هغه څه وي څه چې پکې پاخه شوي وي ، قرانکريم يې داس ې راته 

ى َحَياةٍ ] بيانوي :
َ
اسِّ َعل ْحَرَص النَّ

َ
ُهْم أ َدنَّ َتجِّ

َ
حرصناك  ېد ژوند پس  اتیخلقو نه ز  ولوټاو خامخا ته به له ) 4[َول

 .(ېهم دوى موم
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 د اسالمي نړۍ لپاره د فکري جګړې الرې 

 زړونو کې ځای لري .په ولو که ارزانه هم وي ، ځکه چې ماده د دوی وي ژوند ډول هر که هغه نو 

چې بيا د شهواني لغزشونو سبب ګرځي چې دا او د مادې د خپريدو بنسټ په ماده باندې د شخړې المل ګرځي 

بُّ دواړه يهودي سیاست دی ، ] ُ ال ُيحِّ
َّ

 َوَّللا
ً
َسادا

َ
ْرضِّ ف

َ ْ
ي اْل ُ َوَيْسَعْوَن فِّ

َّ
َها َّللا

َ
أ
َ
ف
ْ
ط
َ
َحْربِّ أ

ْ
ل  لِّ

ً
ارا

َ
ُدوا ن

َ
ْوق

َ
َما أ

َّ
ل
ُ
ك

يَن  دِّ ْفسِّ
ُ ْ
 .3[امل

 ډېد وراني لپاره من ېك  مكهځاو دوى په  ي ړ ك ړلپاره اور بلوي )، نو( هللا هغه م ګدوى د جن ېهر كله چ}ژباړه: 

 .{وي ښوهي او هللا وراني كوونكي نه خو 

«  سرجي نيلوس»کې  ۱۳۹۲او ددې څخه وروسته د دوی پروتوکولونو ته ورځو کوم د لومړي ځل لپاره په کال 

اصلي مرجع نه ده يې تر اوسه پورې  يخپاره کړل او بيا ما تر السه کړل ، که هم د سند له مخکې ضعيف د

 .مګر کومې پيښ ې چې تر سره شوې او يا هم تر سره کيږي نو ممکن د دغه نسبت صحت تأييد کړي  2معلومه 

کاله او زيات يې پنځوس کاله وروسته د دغو  ۱۱اندوينه کړې وه لږ يې ړ اړه و په  يېکومې پيښ ې چې خپرونکي 

ې د قدرت الس ته راوړلو اسنادو د صحت لپاره وخت ونیو ، نيلوس وړاندوينه کړې وه چې يهوديان په روسيه ک 

لپاره هڅه کوي ، دا کار پنځلس کاله وروسته تر سره شو ، او نيلوس وړاندوينه کړې وه چې د يهودي دولت له 

اسالمي خالفت لغوه شو او په کال د ۱۳۴۳نو په کال د  2سالمي خالفت له منځه يوړل ش يکې به اجوړيدو مخ

سیې په يوه ورځ په رسميت و پيژندلو ، نو دا احتمال شتون لري اسرائيلي دولت جوړ شو او امريکا او رو  ۱۳۶۱

هم څه چې يهوديان د شرقي او غربي دواړو فکرونو تر شا الس لرلو ، مګر مونږ دا يوازې يو احتمال ګڼو که 

خبره او يا مجاز کې واقع نشو ځکه دا دواړه افراط او په لرې د حقيقت څخه راجح احتمال وي ځکه چې 

 تفريط دی.

                                                            
 . ۲۳سوره المائده : - 1
چې جرح او تعديل دی « علم الرجال»د سنتو علم مونږ ته يو ډير لوی درس راکوي ،  چې تر اوسه پورې د غرب علم هغه نه دی رسيدلی ، په دغه علم کې  - ۶

مګر که پيښو ته  پورې تعلق لري او دا ډير دقيق علم دی کچيرې مونږ د دغه علم قواعد د صهيون پر پروتوکولونو عملي کړو نو صهيون د بچو سلسله به پرې شي
  وکتل شي نو دوی ته يې نسبت رښتيا کوي .

 .۶17، ۶1۲ص مخکنی مرجع «سرجي نيلوس »ليکوال  - ۰



 د اسالمي نړۍ لپاره د فکري جګړې الرې 

او د هغو څخه يو هم په يو وخت کې په شرق او غرب کې د او نور احتماالت يې پاتې دي که هم مرجوح دي ، 

، دا اصل پرته  3انساني فطرت ککړتيا ده چې د دوی فالسفه فکر دا دی چې )هيڅ موجود نشته مګر ماده ده (

 سم نه دی .شو له دې چې فلسفې ته ژور داخل 

،  يوجوديت کې هيڅ شک نشته لکه : فکر او فهم مادي نه مګر موجود دغير مادي شيانو په مد او 

احساسات او عواطف مادي نه دي مګر موجود دي ، هللا سبحانه وتعالی مادي ش ی نه دی مګر موجود دی ، 

ړ ش ي کيو ش ي د موجوديت لپاره دا شرط نه دی چې په حواسو باندې لکه : ليدل ، ملس او بوی سره درک د او 

همدا نظر دی مګر په اثر سره درک کول ډير قوي دي ، ته په لين کې برق علماوو د دوی د زياتو چې ه لکه څنګ

او بريښنا نه ويني مګر اثر يې وينې چې هغه نور دی ، او ته روح نه ويني مګر اثر در ته څرګنديږي چې هغه ژوند 

په شان به وايي : له « ين دارو »نو د څخه و پوښتې چې ماده چا پيدا کړې ته د مادي پرستانو که دی ، نو بيا 

لومړی خال او يا خالي فضاء څخه او که ورته ووايو : دا لومړنۍ خالء چا پيدا کړې ؟ نو ځنې سکوت ش ي او ځنې 

ده جو و مدلته د هغو کسانو خبره ردوو چې وايي  واله پريږدو،نور يې وايي : تصادفي او طبيعي ، نو سکوت 

 :پيدا شوي ديتصادفي او طبيعي کائينات 

چې په يدا شوی دي داس ې ده لکه د يو لوی قاموس کتاب دا خبره چې وايي موجوده کائينات تصادفي پ -۱

منځ راغلی وي کې د انفجار په پايله کې مطبعه 
2 . 

نو دوی به ونه کچېرې شپږ شاديان د ليکلو لپاره د تايپ وسايل وکاروي او ميليونه کاله د تورو بټن وهي  -۲

د هغو ،او همدارنګه موجوده کائينات  شويو قصيدو څه پاڼې ومومي  ليکلر د عتوانيږي څو د شکسبير شا

 . 2ر کې ګرځي؟ړندو پروسو په نتيجه کې منځ ته راغلی چې ميلياردونه کلونه راهس ې په مدا

کچيرې دا امکان ولري چې کائينات دې خپله پيدا شوي وي نو ددې معنی دا ده چې د خالق صفت يې غوره  -۰

له به إله موجوديت ته تسليم وو ، مګر زمونږ دغه إله دی ، نو بالخره به مونږ د إکړی دی چې همدا کائينات 

عجيب وي په يو وخت غيبي او مادي ) په يو وخت کې خالق او مخلوق چې هيڅ امکان نلري ( ، نو زه دا غوره 

                                                            
  دوکتور جعفر ادريش .«/ الكبيرالزميل » - 1
  ايدوين کويکلين .»پروفسور  - ۶
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 د اسالمي نړۍ لپاره د فکري جګړې الرې 

له ايمان ولرو چې ټول جهان يې پيدا کړی دی او کائيناتو څخه نه دی، بلکي هغه د ټول إګڼم چې په داس ې 

 .3وړ خبرو پس ې ونه ګرځو  جهان واکدار او پالوونکی دی او ددې پرته نورو باطلو او د خندا

 قرآنکريم دغه مسئله بيانوي او په ډير ښکلي شان سره يې تشريح کوي :

ُنوَن ] ْرَض َبْل ال ُيوقِّ
َ ْ
َماَواتِّ َواْل ُقوا السَّ

َ
ل
َ
ْم خ

َ
ُقوَن، أ الِّ

َ
خ
ْ
ْم ُهُم ال

َ
ْيٍء أ

َ
ْيرِّ ش 

َ
ْن غ ُقوا مِّ لِّ

ُ
ْم خ

َ
 2[أ

دوى اسمانونه او  ایا ،كوونكي دي؟  دایهم دوى، پخپله پ ایشوي دي،  ى ړ ك دایش ي پ هڅله  ېدوى ب ایاژباړه: 

 .نه كوي  نيقیدوى  ېدي؟ بلك ي ړ ك دایپ مكهځ

اَت ]او په بل ځای کې داس ې پوښتي : 
َ
َق ذ هِّ َحَدائِّ َنا بِّ

ْ
َبت
ْ
ن
َ
أ
َ
َماءِّ َماًء ف َن السَّ ْم مِّ

ُ
ك
َ
َزَل ل

ْ
ن
َ
ْرَض َوأ

َ ْ
َماَواتِّ َواْل َق السَّ

َ
ل
َ
ْن خ مَّ

َ
أ

وَن َبْهَجٍة َما 
ُ
ل ْوٌم َيْعدِّ

َ
ِّ َبْل ُهْم ق

َّ
ٌه َمَع َّللا

َ
ل إِّ
َ
َجَرَها أ

َ
ُتوا ش ْنبِّ

ُ
ْن ت

َ
ْم أ

ُ
ك
َ
اَن ل

َ
 .2[ك

 ېله بره نه اوبه نازل ېدي او تاسو لپاره ي ي ړ ك دایپ ېي مكهځاسمانونه او  ېهغه ذات )بهتر دى( چ ېبلكژباړه: 

۔، تاسو لپاره دا طاقت نشته ل ړ زرغون ك( واال باغونه ايستښپه هغو سره د رونق )او  ږدي، نو هم مون ړې ك

 ېقوم دى چ ېداس  ویدوى  ېله هللا سره بل معبود شته؟ بلك ای۔، ائ ړ ك ېزرغون ېتاسو د هغو )باغونو( ون ېچ

 .)له هللا سره د نورو( برابري كوي 

َي ] َها َرَواس ِّ
َ
 َوَجَعَل ل

ً
ْنَهارا

َ
َها أ

َ
الل  َوَجَعَل خِّ

ً
َرارا

َ
ْرَض ق

َ ْ
ْن َجَعَل اْل مَّ

َ
ُرُهْم أ

َ
ث
ْ
ك
َ
ِّ َبْل أ

َّ
ٌه َمَع َّللا

َ
ل إِّ
َ
 أ
ً
زا َبْحَرْينِّ َحاجِّ

ْ
َوَجَعَل َبْيَن ال

ُموَن 
َ
 .3[ال َيْعل

 ېي ېك  ځنیپه م ېده او د هغ ړې ك هړ جو  اىځد قرار )او ارام(  ېي مكهځ ېهغه ذات )غوره دى( چ ېبلكژباړه: 

پرده  ېي ېك  ځنیدي، او د دوو سمندرونو په م ي ړ ك دایغرونه پ ړ پاخه لو  ېلپاره ي ېدي او د د ي ړ ك ړ نهرونه جو 

 .ي ېږ هد دوى اكثره نه پو  ېله هللا سره بل معبود شته؟ بلك ایده۔، ا ړې ك دایپ

ي] لِّ
َ
ِّ ق

َّ
ٌه َمَع َّللا

َ
ل إِّ
َ
ْرضِّ أ

َ ْ
اَء اْل

َ
ف
َ
ل
ُ
ْم خ

ُ
ك
ُ
وَء َوَيْجَعل  السُّ

ُ
ف شِّ

ْ
ا َدَعاُه َوَيك

َ
ذ  إِّ

رَّ
َ
ْضط

ُ ْ
يُب امل ْن ُيجِّ مَّ

َ
رُ أ

َّ
ك
َ
ذ
َ
 َما ت

ً
 .0[وَن ال
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 د اسالمي نړۍ لپاره د فکري جګړې الرې 

 فیدغه )هللا( وبلي او هغه تكل ېد مجبور )او عاجز( سوال قبلوي، كله چ ېهغه ذات )غوره دى( چ ېبلكژباړه: 

شانته  ږل رډېله هللا سره بل معبود شته؟ تاسو  ایا وي،ړ جو  انګ  فهیخل ېمكځكوي او تاسو د  ې )او سختي( لر 

 .قبلوئ  حتینص

َماتِّ ]
ُ
ل
ُ
ي ظ ْم فِّ

ُ
يك ْن َيْهدِّ مَّ

َ
ُ َعمَّ أ

َّ
ى َّللا

َ
َعال

َ
ِّ ت

َّ
ٌه َمَع َّللا

َ
ل إِّ
َ
هِّ أ  َبْيَن َيَدْي َرْحَمتِّ

ً
را

ْ
َياَح ُبش ِّ

ُل الرا َبْحرِّ َوَمْن ُيْرسِّ
ْ
ِّ َوال

َبرا
ْ
ا ال

وَن 
ُ
رِّك

ْ
 .3[ُيش

له خپل  ېاو هغه ذات چ يښیالره  ېك  ارو یاو سمندر په ت ېتاسو ته د وچ ېهغه ذات )غوره دى( چ ېبلكژباړه: 

اوچت دى له  رډېله هللا سره بل معبود شته؟ هللا  ایوي، ا ېوركوونك رى ېز  ېچ ي،ېږ ل ېانګ هوا ېرحمت نه مخك

 .كوي ی)له هللا سره( شر  ېدوى ي ېنه چ انویهغو ش

وا ]
ُ
ْل َهات

ُ
ِّ ق

َّ
ٌه َمَع َّللا

َ
ل إِّ
َ
ْرضِّ أ

َ ْ
َماءِّ َواْل َن السَّ ْم مِّ

ُ
ك
ُ
يُدُه َوَمْن َيْرُزق مَّ ُيعِّ

ُ
َق ث

ْ
ل
َ
خ
ْ
 ال

ُ
ْن َيْبدأ مَّ

َ
يَن أ قِّ ْنُتْم َصادِّ

ُ
ْن ك ْم إِّ

ُ
ك
َ
 .2[ُبْرَهان

 ېژوندي كوي او هغه ذات چ رتهېبه دغه )مخلوق( ب ایكوي، ب دایمخلوق پ ېلځاول  ېهغه ذات چ ېبلكژباړه: 

: تاسو خپل هیله هللا سره بل معبود شته؟ ته )دوى ته( ووا اینه روزي دركوي، ا ېمكځتاسو ته له اسمان او 

 .ئی نيیتښر كه تاسو  ئ،ړ راو  لیدل
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 د اسالمي نړۍ لپاره د فکري جګړې الرې 

 لومړی فصل

 مرحلېد فکري جګړې  لويديځد 

 پيالمه 

شتون يو تصادف نه وو ، بلکي د مادي عسکري شتون سره  لويديځکې د مسيحي  ختيځدلته زمونږ په اسالمي 

)استعمار تشراق او تبشير )معنوي شتون( او په هغه پس ې بيا عسکري شتون سچې په هغه پس ې ا ی پيل شو 

د جال سياست د  څخهدين  لهپه هغه پس ې او بيا  (هيوادونو بيلول  سره د نښلول شويوله اسالمي خالفت او 

او بيا په آخر کې کله چې د هغوی  نړولاو د قوميت فکر خپرول او بيا د اسالمي خالفت فکر خپرول کولو 

څخه وو ځای نيس ي کوم چې زمونږ پر ژبو خبرې  څرمنېفوځونه وځي نو پر ځای يې نور فوځونه چې زمونږ له 

 ټولنيز بدلون راوست .او  او د هغوی د غوښتنې موافق يې سياس يکوي 

 : وو په دريو مرحلو تقسيم 3فکري جګړهاو دا 

 .لومړۍ مرحله : د اسالمي خالفت د نړولو مخکې مرحله 

 دوهمه مرحله : د اسالمي خالفت نړول .

 خالفت له نړولو وروسته مرحله .دريمه مرحله : د اسالمي 

 

 

 

 

 

 

                                                            
په  ښښاو کو  څېه ول ډلپاره د کفارو هر  لوړ و  هځ، فکر ، اخالقو ، کلتور او دودونو له من ېپرته د مسلمانانو د دين ، عقيد ګړې او عسکري ج يځد فو  د فکري جګړې تعريف : - 1

 . ي ږ بلل کي هګړ وي فکري ج ېچ هڼهغه شکل او ب

  . ي ړ ک ې لر  خهڅحد اقل له خپل دين  ېاو يا ي هږ کا خهڅمسلمانان د خپل راسخ ايماني فکر  ي ړ د کفارو هدف د مسلمانانو فکرونه او عقائد دي او غوا ېک  هګړ فکري ج په



 د اسالمي نړۍ لپاره د فکري جګړې الرې 

 لومړی بحث

  د اسالمي خالفت له نړولو مخکې مرحله

 . يد ي دا مرحله په صليبي جګړو پيل او بيا استشراق او بيا تبشير را منځته شو 

 اول : صليبي جګړې 

څخه لنډ بحث کوو ، چې  حقيقتونومونږ تاريخ ليکنه نه کوو ، مګر يوازې د تاريخ د پيژندل شويو 

تيری او  لويديځڅخه يو هم په اسالمي ختيځ باندې د صليب تر بيرغ الندې د  حقيقتونوددې 

پاچاهان او ځوانان د دغه جکړې لپاره لخوا مشرانو د ، کوم چې په اورپا کې د کليسا جګړه ده 

 .3او هغه ته يې ديني بڼه ورکړې وه شول هڅول و 

او دا شوي وو او حکومتونه يې ضعيف وو او هغه وخت مسلمانان په بيال بيلو هيوادونو ويشل 

بلکي د دغو  ې سمه نه ده چې ځنو عربي ليکواالنو هغه ته يوازې د استعماري جګړو بڼه ورکړ 

 جګړو مقصد استعمار او اقتصاد دواړه وو .

او د دغو جکړو لپاره د خلکو هڅول د مسيحي کليساوو د مشرانو کوم شجاعت نه وو او په هغه 

د بلکي هدف يې ديني وو ، غوښتل يې و او عبث کار نه و ي قربانکې د هغوی کډون کول کومه 

جه کې يې منځنۍ سپينه يچې په نت واخليمسلمانانو څخه د اورپا په زړه کې د هغو جګړو انتقام 

وګه د مسلمانانو ګرځيدلې وه او حتی د فرانس ې جنوبي سيمې د مسلمانانو تر تبحيره په بشپړه 

 .واک الندې وې 

                                                            
هغه کامياب نشو  ر ګوو م« سلفستر»دوهم پاپ  ول څوه ېم ک  ۲۰۰۱خلک په کال د  ېته ي ګړې صليبي ج ېکس چ ړی کتاب ليکوال وايي : لوم« حاضر العالم االسالمي»د  - 1

د  ېچ ول څخلک وه ېم ک  ۲۰۰۰او بالخره د نصاراوو مفکرينو  په کال د  يدلو ډنځدا تصميم شل کاله و  ر ګم ول څپه نوم پاپ خلک وه« خريغوريوس» ېم ک  ۲۰۰۰،بيا په کال د 

 (.ينو، بيين ديبوا، جيلوم دي نوجاري، ريموند لول بتراكنومونه دا دي )هلتون ساتيتو، ومار  نو ځ

خپله د دغه  ېي هګنڅاو  ول څته وه ګجن ېاندړ پاپايانو د اورپا پاچاهان د مسلمانانو پر و  هګنڅ ېچ ید ی دا بيان شو  یليکل« سيد فرناند هابوارد» ېچ ېد پاپايانو په تاريخ ک  او 

او امير  ید یلړ ته ژبا ېعربي ژب« عجاج نويهض »استاذ  ېچ ی و بيان ش ېک « حاضر العالم االسالمي »ليکلي کتاب « لوثروب ستودارد »کوله دا مطلب د  ې مشر  ونو ګصليبي جن

ورته  ېلي وو )او په دريو شيانو يته ليک« رودس»پاچا  ېد فرانس « کارلس»: آتم  ېچ ید ړی د هغه تفصيلي بيان ک ېه دريم چاپ دارالفکر( ک ۲۹۰۲شکيب ارسالن په خپل کتاب )

ورته ويلي وو  وابځپاچا په  ېآزادول ، د فرانس  مکو ځمقدسو  و ید مسيحيانو آزادي او د نيول شو  خهڅ ناهونوګ، د  یوالګرنڅوو( : د کاتوليک مسيحيت د خپريدو  ړی ک ار ګ ينټ

 .ید ی نقل شو  خهڅ" کتاب ۹۰دا سخت معلون امت له بيخه ويستل ش ي )امت محمدي( دا مطلب د " مائة مشروع لتقسيم تركيا  ص  لځدا  ې: هيله لرم چ ېچ

حمله  ېه .ق سره سمون خوري پر بيت مقدس باند ۳۰۹د رمضان املبارک دريم  ېم کال چ ۲۰۰۰کله صليبيان په  ېچ ړې ته اشاره ک ټکي ېتاريخ ليکونکو  د ېمرجع ک  یمخکن په

تر يو لکو زيات مسلمانان ووژل د نور  ېي ېپه الره ک  هګهمدارنغرق شول او  ېپه وينو ک  ېد صليبيانو آسونه تر سينو پور  ېپه شهادت ورسول چ ېمسلمانان ي ير ډتر  اويا زرو   هړ وک

 ولولئ.« حضارة العرب»کتاب او جوستاف لوبون کتاب « حاضر العالم االسالمي »تفصيل لپاره د 



 د اسالمي نړۍ لپاره د فکري جګړې الرې 

دوهمه په قصد د مسلمانانو داخليدل وو په مسيحيت کې چې دا بيا  او ددې څخه وروسته يې

  تفسير دی چې فرمايي : چې د هللا تعالی د دغه قول دي راځي او دا هغه څه کې مرحله 

َتُهْم ]
َّ
ل َع مِّ بِّ

َّ
ت
َ
ی ت َصاَرى َحتَّ  النَّ

َ
َيُهوُد َوال

ْ
ی َعنَك ال ْرض َ

َ
ن ت

َ
  3[َول

او له تا نه خو به هیڅكله نه يهودیان راض ي ش ی، او نه نصرانیان، تر دې چې ته د دوى د ژباړه: 

 .دین پيروي وكړې 

َی ] ْم َحتَّ
ُ
ك
َ
ون

ُ
ل اتِّ

َ
وَن ُيق

ُ
 َيَزال

َ
 َوال

ْ
اُعوا

َ
نِّ اْسَتط ْم إِّ

ُ
ك ينِّ ْم َعن دِّ

ُ
وك   2[َيُردُّ

او دوى به همېشه له تاسو سره جنګ كوي تر هغه پورې چې تاسو له خپل دین نه واړوي، } ژباړه:

 .{كه وس يې وش ي

تر شا د يهودو  جګړو هغه ته اشاره کړې ده چې د دغو  2او دا سمه ده کوم چې امريکايي ليکوال

دا وو چې مسيحيان او مسلمانان دواړه ضعيف کړي او بيا ددغو  او د هغوی مطلبالس وو 

دا  ددې جګړو تر شا د يهودو الس هم نه وای دوی که ، مګر جګړو څخه خپله ګټه تر السه کړي 

  کار تر سره کولو .

ژور نفرت ته وده ورکول د صليبيانو ژور نفرت او کې ښکاره شول  جګړو او هغه څه چې په دغو 

  وو .او ناوړه وو او څه چې د دوی په زړونو کې پټ وو هغه به تر دې ډير غټ 

 نه امام لره : هامت لره د پاکيپه اسالم کې 

 چې هللا تعالی د خپل دين په داس ې حال کې چې هغه وخت اسالمي خالفت پاشل شوی وو ،  
ً
يقينا

جزه ګرځولی دی کوم چې قرآنکريم عيوه ماسالمي امت و څخه د قرآنکريم څخه وروسته جز عله م

اسِّ ]يې په اړه وايي :  لنَّ رَِّجْت لِّ
ْ
خ

ُ
ٍة أ مَّ

ُ
ْيَر أ

َ
نُتْم خ

ُ
 3 ...[ك

  . {پاره راويستل شوي ياست)الرښوونې( لتاس ې غوره امت ياست چې د خلکو د }ژباړه : 

نه امام لره د رسول هللا صلی هللا عليه وسلم له دغه قول څخه  هامت لره د پاکياو دا خبره چې 

به هيڅکله په ګمراهۍ  زما امت« ) ال تجتمع أمتي علی ضاللة »اخيستل شوې ده چې فرمايي : 

 جمع نش ي( .

                                                            
 . 1۶۳سوره البقره : - 1
 . ۶17سوره البقره : - ۶
 .وليام غاي كار امريکايي ليکوال - ۰
 . 11۳سوره آل عمران : - 4



 د اسالمي نړۍ لپاره د فکري جګړې الرې 

او بيا تاريخي حوادث رامنځته شول )صليبي جګړې پيل شوې( سره له دې چې د امت زړه او سينې 

 مخامخ وو خو بيا هم ثابت پاتې شو . ونهاو خنجر  يته غيش 

نو امت يې پر وړاندې را والړ ښمنانو د سرونو له پاسه صليب وليد دخپلو هماغه وو چې کله يې د 

ته ودريد ،خپل کولو د ټولو ممکنه الرو څخه مقابلې انو پر وړاندې دښمن، امت د هللا تعالی د  شو

ورکړې د هللا تعالی لقاء او جنت يې په نصيب شول ، هللا د هللا تعالی په الره کې يې  ېروح او وين

 .تعالی دوه غوره شيان ورکړل نصرت او جنت

ماتې سره مخ کړل ، او د دغو جګړو  ېاو دوو پيړيو سختو جګړو وروسته يې صليبيان له شرمونک 

کل ش ي د نور په تورو ولينومونه يې په تاريخي قصو کې د مسلمانانو د هغو قهرمانان چې بايد 

شهيد نور الدين محمود بن زنګي ترکي او صالح الدين ایوبي کردي او نور دي چې د ټول امت 

نو عرب په عجم باندې هيڅ غوروالی  او دواړه عجم وو  ېرهبري يې په بريالی ټوګه سر ته رسول

    نلري بلکي غوروالی په تقوی کې دی .

او په دې الره کې زيات کوښښ د خوږ ترکستان وو هغه ترکستان چې اوس ملحد کمونيزم الندې 

د دوی سره د روس په جګړه کې هيچا کړی دی، دوی ځمکه د صليبيان څخه پاکه کړه خو 

 تر څنګ ونه دريدل .يې مرسته ونه کړه هيڅ څوک 

 د صليبي جګړې لنډه يادونه :

صلیبي جګړې لکه پورته مو چې وويل د اورپا د مسيحي کليساوو په ملسون د مسلمانانو پر ضد په 

 دوې پيړۍ کاله  ۱۳۶ اوم پيل شوې  ۱۹۳۱کال د 
ً
، صليبي جګړې ځکه  يې دوام کړی دیتقريبا

يانو په سينه يا خولی او يا بيرغ باندې د ځد فو  ود مسیحيانکې ورته وايي چې په دغو جګړو 

 نښه وه . صليب

 : ې دغه جګړې د څلورو اهدافو لپاره پيل کړې و  وصليبيان

د مسلمانانو څخه د اورپا د زړه انتقال اخيستل ، مسلمانان د اورپا په مهمو سيمو لکه :  -۱

امت غوښتل چې د اسالمي  وګال او جنوبي فرانسه باندې واکمن وو ، صليبيانتهسپانيه ، پر 

 تقام واخلي .خپل انکې څخه په اسالمي ختيځ 

د مسلمانانو څخه د بيت املقدس نيول ځکه د دوی لپاره بيت املقدس داس ې وو لکه زمونږ  -۲

 لپاره مکه .



 د اسالمي نړۍ لپاره د فکري جګړې الرې 

 په اورپا کې اسالم او د مسلمانانو تمدن د چټکې پراختيا په حال کې وو ، دوی غوښتل د  -۳

 .مسيحيت ته خلک دعوت کړي اسالم د پراختيا مخه ونيس ي او د هغه پر ځای 

او خپل لوټ کې هغه وخت د دوی اقتصاد ضعيف شوی وو او غوښتل يې په اسالمي ختيځ  -۴

نورو اسالمي زمونږ پر هيواد او ځنو چې يې تر سره کړي او خپل اقتصاد قوي کړي لکه نن چور 

ياتو تر السه کول او ناو يو بنسټيز هدف يې د معد و يرغل کړی دیدښمناسالم باندې هيوادونو 

 خپل واک الندې راوستل دي .هغه تر 

: کله چې صليبي زيات وحشتونه تر سره کړي دي چې يو نمونه دا ده  وپه صليبي جګړو کې صليبيان

فوځيان بيت املقدس ته داخل شول نو هغه مسلمانان چې د دوی د وحشتونو څخه يې مسجد 

ته رسيدل ټول يې په  پنا وړې وه چې د ښځو او ماشومانو په کډون يې شمير اويا زرو ته االقص ی 

 . 3آسونه تر سينو پورې د مسلمانانو په وينو کې غرق شول  د صليبيانواو قتل ورسول 

کله چې په افغانستان او عراق باندې امريکا او د هغه متحدينو يرغل وکړ د امريکا حاکمانو په 

 نګ د اسالم پر ضد صليبي جنګ اعالن کړ .جوګه دا تښکاره 

( د او فوځي ډکر کېمسيحيان په دې پوه شول چې مونږ )په عسکري  لويديځد چې او کله 

عقيدې او فکر کې بدلون رانه ولو نو وروسته په د دوی چې مسلمانانو د مقابلې توان نلرو تر څو 

 دی .او ټولنيز بدلون تبشير  ،دوهمې مرحلې ته داخليږي چې هغه استشراق 

 استشراق -دوهم

کوم چې د مسلمانانو پر وړاندې د فوځې جګړې پر ځای د مخکې له دې چې تبشير خپور ش ي 

جنګي تګليارې ته تغير ورکړ ، فوځې  لېصليبيانو خپ،عقيدې او فکر د له منځه وړلو بديل شو 

 چې له الندې مرحلو څخه عبارت دی :2استشراق دیچې الره يې پر فکري الرې بدله کړه کوم 

 د اسالم پر وړاندې علمي تعصب :الف(: 

 د اسالم په اړه يې خپل صليبي تعصب له مخې د له تښتې سره مخ شول نو  غربيانصليبي کله چې 

                                                            
   . ۰۰۳-۰۶۲، حضارة العرب :ص  ۶۳۶:ص  حاضر العالم اإلسالمي - 1
 وايي .« االستشراق»عربي کې  استشراق د شرق له کلمې څخه اخيستل شوی چې ختيځ ته وايي او ختيځ پيژندنې يا شرق شناسی ته په - ۶

و ارزښتونو او بنسټونو ولنيزټ)خاورميانه ( د مسلمانانو د دين، کلتور او  نګاستو ځاو تحقيقات د ختي ېنړيڅاستشراق کلمه د يهودو، نصاراؤ او نورو غربي علماؤ  د

 .پيژندلو ته وايي

 



 د اسالمي نړۍ لپاره د فکري جګړې الرې 

 عصمخه کړه ، د علم او قلم د امانت تته  لوليک
ً
د په الندې برخو کې يې ب يې غوره کړ او قصدا

 تحريف کوښښ وکړ :

  : العیاذ باهلل ترتيب شوی  يمحمد صلی هللا عليه وسلم له لور د  کريمقرآنچې هغوی وويل

، د هغوی دې سترو درواغو ته وګورئ ! هغه قرآن چې په آمي پيغمبر صلی هللا عليه وسلم 

چې ليک او لوست يې نه وو زده نازل شوی او په داس ې خلکو کې نازل شوی چې اکثره يې 

 نالوستي وو ]
ً
يَن َرُسوال ِّ

يا ِّ
ما
ُ
ي اْل  فِّ

َ
ي َبَعث ذِّ

َّ
 . 3[ُهَو ال

له مقابلې کولو عاجز ده ، کلونه ورباندې تير شول يو حرف يې تحريف نشو حتی د يې  ۍ ټوله نړ 

 .حرف حرکات يې تغير نشول 

ړنې وکړې تر څو په هغه شل کاله په قرآنکريم کې علمي څي« موريس بوكاي»فرانسوي ډاکتر 

اعتراف وکړ چې دا باندې په دې يې هم پکې پيدا نه کړه بيا يې  يمومي مګر يوه غلطکې غلطي و 

دته هو الکتاب الوحيد ج، و و ن بإمعان قرأُت القرآ:»يې ويل و د رب العاملين کتاب دی او 

 و الينقص
ً
« الذي یضطر املثقف بالعلوم العصرية و أن يؤمن بأنه من هللا تعالی ال یزيد حرافا

 ولومع عصري د يوازنی کتاب وموند چې مې ې په پوره دقت سره ولوست ، او هغه قرآن م}

په دې باور وکړه چې هغه د هللا تعالی د جانبه دی نه پکې کوم توری زيات  اوسره موافق وو 

 2{دی او نه پکې کم 

  او د اسالمي احکامو څخه يې الهي مصادر )قرآن او سنت( له اجتهاد سره کډ کړل او

 په مرتبه کې سره برابر ګڼل .يې او دواړه دواړه يې د بشر له لوري وګنل 

  يې د اسالمي تصوف لورې ته دعوت کړل تر څو د جهاد څخه مخ وګرځوي  مسلماناناو

نيلکسون  مستشرق ، په دې باره کې د  خورا په زړه پورې وو د صليبيانو لپاره  کاراو دا 

 ولولئ. ۱،۶کتاب )الصوفية في االسالم( ص 

 او کلتور کې څيړنې : د مسلمانانو په دين ، علومو ب(: 

په اووم قرن کې په اندلس کې پيل شو هغه مهال کله چې په اندلس کې د استشراق لومړی   

 صليبيانو حملې پر مسلمانانو باندې سختې شوې .

                                                            
 . ۶سوره الجمعة : - 1
 . قناة الهداية لمقارنة األديان - ۶



 د اسالمي نړۍ لپاره د فکري جګړې الرې 

په نوم کس را وغښت او هغه ته يې حکم وکړ چې د « ميشل سکوت»د « فونس»پاچا « قشاله»د 

ښار ته نږدې را ټول « طليطلة  »ډله راهبان د  يوهمسلمانانو په علومو کې بحث وکړي ، سکوت 

کړل او د عربي څخه يې ځنې کتابونه فرنګۍ ته وژباړل او سکوت دا ژباړې پاچا ته وړاندې کړې او 

  د پاريس پوهنتون ته ډالۍ کړې .هغه بيا 

دغو ژباړو ته ډير زيات خوشحاله شو او وروسته « ديمون لول »مشر « طليطله»او همدارنګه د 

 ورکړه .هم پراختيا وره نته اورپايانو دغه کار بيا 

څخه فنونو او علومو لکه : ديني ، طبي ، انجنيري ، علم فلک او نورو عربي اورپايانو له مختلفو 

او په اورپا کې زيات شمير مطبعې روسته مطبعه او چاپ اختراع شول خپلو ژبو ته وژباړل او و 

د هغه کې  نواو پوهنتونو  مکاتبوپکې چاپ او د اورپا په او د هغه ژباړې جوړې عربي کتابونه 

 تدريس پيل شو .

 او د مستشرينو کار له مبشرينو څخه جال نه وو بلکي دوی دواړه يو د بل په کار کې برخمن وو .

 د اسالم او مسلمانانو پر وړاندې فکرې جګړه :ج(: 

ناکامې شوې نو د فوځي او عسکري جګړې  جګړې د صليبيانو اوږدې کې کله چې په اسالمي ختيځ 

 بله خطرناکه جګړه پيل کړه چې هغه فکري جګړه وه . هپر ځای يې يو 

آتم  دهغه کس چې د صليبيانو کړ وړاندې « لويس»او دا طرحه او پالن لومړی د فرانس ې پاچا 

ښار کې « منصوره»لخوا په او بيا د مصريانو له سختې ماتې سره مخ شو جنګ قايد او مشر وو 

خوش ی شو او کله چې فرانس ې ته الړ په دې ښه کې ورکولو په بدل د او بيا د زياتې فديه  ونيول شو

جه نلري ځکه چې يقوت او زور هيڅ نت،مسلمانانو د مقابلې او غلبې لپاره جنګ د باوري شو چې 

په الره کې خپل ځان تعالی بولي او د هللا ته دوی مقاومت او جهاد  ثابت اوسيدلپه اسالم باندې 

قربانوي ، نو دوی د ډير وخت لپاره د خپل دين خپلې خاورې او خپل عزت د دفاع پوره توان لري 

  . 

تر هغه پورې د جهادي فکر ورسره وي او مسلمانان څو پورې چې په جهاد باندې عقيده ولري 

د ره غوره کړو چې هغه نو ځکه بايد د هغوی د مقابلې لپاره کومه بله ال دفاع پوره توان لري ، 

 .مسلمانانو د اسالمي فکر ګرځول دي رې د له ال ي جکړې فکر 
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 يې د ډکرد جنګ او وسلې  اوهماغه وو چې اورپايي علماوو په اسالمي تمدن کې بحث پيل کړ  

 .تر څو د مسلمانانو راسخ او جهادي فکر ضعيف کړي بدل کړ ګر ډپر او فکر  ېعقيد

يې پيل  ي کار او تحريف اسالمي عقيدې جعل د پر وصيت عمل وکړ او « لويس»او اورپايانو د  

له يې ور ختم کړ)عقيده  له الرې يې د عقيدې او شريعت د جالوالی کړه ، د ايمان او جهاد قوت 

داس ې بڼه ورکړه لکه د مسيحيت چې يوازې د عبادت دين يې او اسالم ته شريعت څخه جال کړه( 

مسلمانان د دغه پټ خطرناک  اکثرهکړ،نو له سياست څخه جال يې د سياست ، دين دی نه 

 3په وسيله له خپلې راسخې عقيدې او راسخ ايمان څخه لرې شول . پالن)شيطاني( 

 او ډير څيړونکي په دې نظر دي چې استشراق له استعمار او تبشير څخه پيدا شوی دی .

د اسالمي ټولنې يا مغلوب چې په سالم اسالمي فهم کې عبارت له هغه قدرت څخه دی  استعمار :

 هيواد په عقيده ، فکر ، کلتور او اقتصاد کې بدلون راولي .

کار همدا دی تر څو اسالمي فکر او عقيده له منځه يوس ي او د هغه پر ځای  تشرقينوپس د مس

په مغلوب هيواد کې د تمدن او پرمختګ ، نړيوالتوب او د بشري فکر او ثقافت د يووالي په نوم 

 بدلون راولي .

 مسيحيت خپرول دي .د او  ی و ياو د تبشير هدف بيا د اسالم د پراختيا مخن

 اصلي پوهاوی او اصلي څيرهته د اسالم  لويديځوی خطر دا دی چې او د مبشرينو په نزد ل

څيره د اسالم اصلي ته  لويديځ) مبشرين تر ټولو زيات له دې خبرې څخه ويره لري چې  ورسيږي 

 ورسيږي( .

 د يادولو وړ ده : 

ښار چې هغه  هفتح شو « قسطنطينیه »کله چې د مسلمانانو پر السونو د ختيځې رومانيا پايتخت 

ډلې خلک په اسالم کې داخل شول نو د او هلته ډلې کليساوو مرکز وو نو د ختيځو يامسيحي پاپا د

دروغ تړل او د عادالنه الهي احکامو به يې کليسا مشران يې پر وړاندې ودريدل په اسالم پس ې 

څو هغه کسان چې د هللا تعالی په دين کې ډلې ډلې ننوتي وو له خپل هغه تحريف يې پيل کړ تر 

 . يد يګرځولد ښځو تعدد او طالق يې مباح  کوم چېوګرځوي  دين څخه
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ځای د تر څو د مسلمانانو د يووالي پر  استشراق ميدان ته داخل شود او بيا صهيونست راغی او 

باغي دولت د د يهودو  ځکه چې اسالمي يووالیيووالی را منځته کړي مقاومت نړۍ وال د يهودو 

 . د همدې هدف لپاره کار کوي  شرقينتاو يهودي مس وو اسرائيلو پر وړاندې )خنډ( 

 :د استشراق تکامل 

ينو د خپلو شرقد دريارلسمې هجري پيړۍ په پيل او د آتلسمې ميالدي پيړۍ په آخر کې مست

کړي هغه دا چې  څرګنديې وغښتل تر څو په نوي بڼه ځان و طريقو او الرو د تغير قصد وکړ او 

او هغه ته يې د علمي څيړنې له تبشير او مسيحيت څخه جال دی  ادعا يې وکړه چې استشراق

ورکړ ،نو د اورپا په مرکزي ښارونو کې لکه : لندن ، پاريس ، برلين ، پترزبورګ اونورو کې د  شکل

بي ژبې او پوهنځۍ جوړې کړې په خاص ډول د عر يې ختيځو او نورو اسالمي ژبو د زده کړې لپاره 

ددې کار څخه يې هدف دا وو تر څو خپل ترکي ، فارس ي او اردو او نورو اسالمي ژبو لکه :

سلمان زده کوونکي ميې استعماري اهداف په اسالمي امورو کې ځای پر ځای کړي ، او وروسته 

اذهانو بچيانو  ود مسلمانانو د دغه ليږل شويل او زده کړې لپاره بوتلل تر څو اورپا ته د تحصي

و د دغه )استشراقي فکر ( په وسيله يې اسالمي فکر اغيزمن اته د استشراق فکر داخل کړي 

  کړي .

ديني ، کې يې داس ې استشراقي  لويديځنور عملي ګامونه هم پورته کړل په يې او ددې څخه وروسته 

او  مؤسسات جوړ کړل تر څو د دوی راتلونکي حاکمان اسشتراق عملي کړي سياس ي او اقتصادي 

 .احترام او مدد وکړي  شرقينود مست

دوی د چې سات جوړل کړل ساستعماري دولت په اسالمي هيوادونو کې يو شمير مؤ همدارنګه او  

 
ً
 اواستعمار  اصلي هدف يېهدف د استشراق خدمت وو مګر يې تر نفوذ الندې وو او ظاهرا

 مسيحت ته دعوت کول وو .3 پروستانتکاتوليک او 

ندوة »فرانسوي معهد « الدومينکان  بدير »ي معهد ختيځ:کې مصر  پهڅخه له دغو مؤسساتو  

د کاتوليک پاپانو پوهتنون او په لبنان کې  ون او امريکايي پوهنت« دارالسالم»او « الکتاب

 پوهنتون په نوم شهرت لري .« اليسوعية»چې اوس د « القديس يوسف»

 لو .پوهنځۍ په نوم ياديدچې مخکې د سوريې د انګليس ې او په بيروت کې امريکايي پوهنتون 
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او نور مکاتب او همداس ې په ټولو اسالمي « الالييک ، الفرير ، دارالسالم »او په سوريه کې د 

 د دا ډول مؤسسساتو جوړول .هيوادونو کې 

 ينو اهداف :شرقد مست

( ، د ي ږ ته اسالم ونه رسي ی هغو  وڅکول )تر  ی د اسالم مخنيو  خهڅد مسيحيانو  اول :

 يرهڅاو د هغه بده  وي ټپ ګڼېيښد خپل قوم د قناعت لپاره د اسالم  ېچ یکار دا د شرقينومست

 ېد ژوند د چارو د تنظيم صالحيت نه لري او دا ي ېاسالم د تاس  ېورته معرفي کوي او ورته وايي چ

کله د  ېد ماتي وروسته چ و ګړ استشراق او تبشير د صليبي ج ېچ ید خړ هغه خطرناک ا ولوټتر 

 . ړتر سره ک يدلځر ګرا و ته اورپا  ياليګج ی دو 

کوله او په اسالمي  انهښخلکو ته رو يې وه هغه به  ړې مسلمانانو کومه معامله ک ېسره چ ی دو  د

 د عدل او انصاب  ېکول ې خبر يې به  ېپس  يروڅ
ً
او  ېورولښ ېپرته ژب خهڅاو د کليسا خلکو قصدا

 ړپه وسيله د قرآن اصلي مفاهيم محو او ويجا ړې ژبا ېد قرآن د غلط وڅکولو تر  ېي ښښکو 

  .ي ړ ک

د  هړ د اسالم په ا ېک  ونوړ پراخه شول نو استشراق د اورپايانو په ز  ېعثمانيان په اورپا ک  ېچ کله

کولو سره  تهځ، د باطلو او شبهاتو په رامن هړ استفاده وک خهڅله فکر ور اچولو  ېنفرت او کرک 

 . ي ړ وک ی د اسالم د خپراوي مخنو کې اورپا په او  ي ړ ک ټم پاسال  خهڅله اورپا  وڅکوله  هڅه ېي

کول ، د جهاد په غلط تأويل سره د  ړد استعماري يرغل مالت ېپه اسالمي هيوادونو ک  : دوهم

او د هغه پر  ولړ د مسلمانانو پام ا خهڅاو د جهاد في سبيل هللا  لړ و  هځاسالمي مقامت له من

، او د مسلمانانو د  لګڼاو دا زهد جهاد أکبر  ېمشغول ساتل په عبادت او زهد ک  ی د هغو  یاځ

د  ېک  ولنهټاو په سياست او  لړ و  هځاسالمي نظام له مند او  لړ و  هځاو اتحاد له من لييووا

او په زور او قوت سره د اسالم د سياس ي ، کول  ی اسالمي شريعت د عملي کولو مخنيو 

  . لړ و  هځاو له من ولړ يجااقتصادي او تربيوي نظام و 

او د خپلو )ديني( جال کول او د هغو تحريفول  خهڅ ونوټمسلمانان د خپلو اصولو او بنس : دريم

او د هغه  لړ و  هځله من تونوښارز  ولنيزوټفردي او  يزوټجال کول او د بنس ی د هغو  خهڅمصادرو 
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 نوځد  وڅکول تر  یاځپر  یاځد استعمار ثقافت او فکر  ېک  ونوړ د مسلمانانو په ز  یاځپر 

لپاره مسيحيت او الحاد ته د بدلون الره پرانيستل ش ي همانیاال  ضعيف
3 . 

د مسلمانانو  وڅالره برابروله تر  ېلپاره ي ی د دو  ېوو چ انښد مبشرينو مخک شرقينمست : پايله

علمي حقيقت د  څود مسيحي دعوتګرو دا کار دی او  ي ړ ک تهځشک او شبهه را من ېپه عقائدو ک 

د  ېهللا عليه وسلم باند یپه اسالم او د هغه په رسول صلڅخه پرته د بحث او څيړنې په نوم 

 . زي طعن )بد ويلو( الره پراني

 ي )شاګردان( :کزده کوون تشرقينود مس

د تعليمي ، فکري  شرقينوکې د مست اسالمي نړۍ په  څواو استشراق بل خطرناک ګام دا پيل کړ 

او زده کوونکي ن او مدد کوونکي والپاره خپل ملګري ، پيرکولو  عمليد او الرو  نصاب، ثقافتي 

ومومي تر څو د اسالمي عقايدو ، آدابو او نورو احکامو پر وړاندې مقابله وکړي څو هغه 

پراخه يې د خلکو اذهانو ته رسول غواړي د انتقال ساحه يې اصطالحات او مفاهيم چې دوی 

 کړي .

او منهج د  وينو د اهدافشرقلومړی کس وو چې د مست« طه حسين »مصر کې په په دې الره کې 

ينو شرقد دفاع کولو بيرغ پورته کړ او د مستيې څخه اينې اعالن يې وکړ او د هغوی تمنلو او س

صلی هللا عليه وسلم  کې په قرآن او محمد« في الشعر الجاهلي »پيروي يې وکړه هغه پخپل کتاب 

مسلمانانو او  کتاب کې يې پر« مستقبل الثقافة في مصر »همدارنګه په او باندې طعن ولګولو 

چې « رسائل إخوان الصفاء »عربي قومونو طعن ولګولو او همدارنګه بل د شبهاتو کتاب يې 

په کې يې  ونوکتاب«  حديث اْلربعاء »او همدارنګه «  ألف ليلة وليلة »وروسته بيا په نوې بڼه 

 .2اسالم ضد شبهاتو الس پورې کړ 

او پيروان سالمه موس ی او  الرويان زده کوونکيينو شرقپه څير نور د مست« طه حسين »او د 

 مي او علي عبدالرازق او نور وو .او محمود غر  محمودحسين فوزي او زکي نجيب 

 مست
ً
 زده کوونکيزيات  د خپل منهج موافقکې د علمي څيړنو او نيوکو په برخه ينو شرقاو يقینا

په  د دوی پر الره لکه څنګه چې درس ورکړی شوی وو تللي ديوړاندې کړي دي چې وروسته 
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ځانګړې ټوګه د پوهنتون ، کلتور او مطبوعاتو په ډکر کې يې د خپلو استاذانو عين اسالم 

 . 3څخه دوی ډير سخت دريځه وو  غربيانوله او حتی ده  ې ه روحيه تر سره کړ دښمن

 فعاليتونه:د استشراق 

د چې  وو استشراق په معاصر وخت کې په اسالمي ټولنه کې د بدلون راوستلو خطرناک دعوت  -۱

ينو به شبهه را منځته کوله او بيا به يې هغه ته دعوت شرق، مست وو هرې شبهه تر شا د دوی الس 

په عربي ژبه بيا هغه به مفکرينو پيروانو دوی د کتاب ليکلو او د هغه څخه يې او بيا به ورکولو 

« ويلمور » او« لکولس» چې ددې عاميانه دعوت لومړی پيل کوونکي:، دا ښکاره ده  ليکل او ژباړل 

طه »لکه :  ې دې کار ته ادامه ورکړ  روزل شويو پيروانوبيا او د هغوی په پيروی یې  وو او نور 

لکه :  ستۍ او قوم پرستۍسمت پر او نور چې « احمد لطفي السيد»او « ی سالمه موس »او  «حسين

  .ته به يې دعوت کولو او فرعونيت  کنعاني ، سامي

لې غوښتنې او هوا له مخې تغيرول به يې د خپ متون او نصوصينو بل کار دا وو چې شرقد مست -۲

کولو ، دوی به زيات نصوص غلط په همدې د خپلې خوښ ې تغير کړيو نصوصو حکم به يې او بيا 

يې به يې قصدي داس ې کول او کله به  هاو ځنې وختونسوء تفاهم وو به فول چې په هغه کې ريتح

 د متن معنی داس ې وه چې هيڅ د بدلون او تحريف ځای به يې نه پيدا کيده .

متونو کې په ،ځان لپاره ټاکلي وو دوی د هغو متونو حکم کولو کوم به چې په به ينو شرقمست -۳

به هغه باندې په څخه څه را اخيستل  د ادب له کتابونوبه هغوی چې  کولو تحريف داس ېيې به 

غه څه را اخيستل په هبه يې د تاريخ حکم کولو او د تاريخ د کتابونه څخه نبوي د حديث يې 

په « الدميري »حکم کولو او دوی به ويل چې هغه څه صحيح دي کوم چې باندې به يې د فقه 

ذکر کې « موطاء »کې بيان کړي او هغه درواغ دي کوم چې امام مالک په « حياة الحيوان»کتاب 

 .2کړي )العیاذ باهلل( 

پوره او بيا او هغه ته به يې  بيا ليکلهغه به يې او ينو به ډول ډول شبهات جمع کول شرقمست -۴

 « ولهلم هور نباخ » شرق آملانی مستد بون د پوهنتون استاذ  کامله بڼه ورکوله ،د مثال په توګه :

« الردة»ځنې برخې او ټوټې را واخستې او بيا به  د ابن حجر د « االصابة»به د ابن حجر د کتاب 

و دا ليکلی دی ا ه(۲۳۱)ابو زيد بن فرات متوفی چې فارس ي نژاده په نوم خپور کړ کوم کتاب 

                                                            
 . ۰۲۰االسالم في وجه التغريب :ص  - 1
 کتاب حياة الحيوان د الدميري کتاب دی چې په کې خرافات ، اوهام او عقيدتي انحرافات موجود دي. - ۶



 د اسالمي نړۍ لپاره د فکري جګړې الرې 

 شرق نو د دغه مستنو برخو کې هغه ته اشاره کړې ده ، کتاب ضايع شوی دی او ابن حجر په ځ

کار دا وو چې د هغه څه برخې به يې را ټولې کړي او ويل به يې چې دا د هغو کسانو ژباړه ده « ولهلم»

کوم چې د اسالم څخه وتلي دي ، نو دارنګه کار به هيڅ څوک ونه کړي مګر دا چې د هوا او 

 وسوسو ناروغ وي ځکه دا کار د سالم علمي بحث او څيړنې خالف دی .

 د بعثت څخه مخکې عرب بې تمدنه او پروتي وو اود ن ادعا کوي چې يشرقمشتپه همدې ټوګه 

حقيقت څخه د د هغوی تمدن او پرمختګ زيات نشو او دا  زمانه کېنبي صلی هللا عليه وسلم په 

د اسالم څخه مخکې عربي قبايل تيت او پرک وو د بلکی حقيقت دا دی چې ،لرې خبره ده  هډير 

)په نړۍ وړ شول د انساني تمدن اوچتو آفاقو ته يې ورسول سره ټول يو امت جراتګ اسالم په 

جهل ټغر يې د م تغر يې ټول کړ ، علم او پوهه را منځته شوه او لظد کې عدل رامنځته شو او 

 ټول کړ حتی په اندلس کې د مسلمانان د ستر علمي تمدن په وجه ټوله اورپا روښانه شوه ( .

د اسالم څخه مخکې د جاهليت د زمانې دښمنۍ ختمې شوې او د اسالمي ورورولۍ فضا را منځته 

َ  ]شوه ، هللا سبحانه وتعالی فرمايي : 
ا
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نو( تا به د دوى د زړونو په مینځ )،كه چېرې تا هغه ټول څه لګولي وى چې په ځمكه كې دي ژباړه: 

 .كې محبت نه و اچولى او لېكن هللا د دوى په مینځ كې محبت واچاوه
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او د هللا )هغه( نعمتونه را یاد كړئ چې پر تاسو باندې شوي دي، كله چې تاسو دښمنان }ژباړه: 

وروڼه  وئ، بیا هللا ستاسو د زړونو تر مینځ جوړښت راوسته، نو د هغه په )دې( نعمت سره تاسو

 .{شوئ او تاسو له اور نه د ډكې كندې په غاړه َوئ، نو تاسو يې له هغه نه وژغورلئ

  وو  ينو حرص داشرقد مست -۱
ً
مګر په  څرګند کړي ځان د عدل او اصالح غوښتونکي چې ظاهرا

عمل او حقيقت کې ددې څخه بالکل عاجز پاتې شوي دي لکه څنګه چې په څلورم قرن کې د 

 وه .دسيسه ه را منځته شوه ، کوم د اسالم پر ضد د يهودو لخوا جوړه شوې فتن 2«القرامطة»

                                                            
 . ۲۰سوره االنفال : - 1
 . 1۳۰سوره آل عمران : - ۶
ام باندې يرغل القرامطة : د بحرين د حمدان په سيمه کې د اسماعليه وو يو ډله وه چې لقب يې قرمط وو ، دغه ډلې په څلورمه هجري پيړۍ کې په مسجد الحر - ۰

 کړی وو او د بيت الحرام سخته بې حرمتي کړې وه . 



 د اسالمي نړۍ لپاره د فکري جګړې الرې 

را ميراث او پخوانيو مذاهبو په پټه د مجوسيانو غواړي دا دی چې بل کار نو شرقياو د مست -۶

) د مثال په توګه د اسالمي اختر پر په دې مقصد تر څو اسالمي فکر له منځه يوس ي  کړي  یژوند

 .اختر نوروز ملانځنه (ځای د مجوسيانو د 

خاصه توګه په  هرو بيا را ژوندي کول روښانه دياو د هغو په ټولو کتابونو او ليکنو کې د دغو ز 

لهو او « الحلول واالتحاد »او مذهب  3«وحدة الوجود»، مذهب الحاد او فحاشتهغه څه چې د 

 : د بشار بن برد ، ابی نواس اشعار او د  لعب
ً
حالج او ابن عربي او ابن سبعين سره تړلي وو ، مثال

 کتابونه ، د رافضه غالت ، اسماعليه او فاطميونو کتابونه .

چې د استشراق کتابونه  یدا د فعاليتپه دې کې شک نشته چې د استشراق تر ټولو خطرناک  -۱

عتبار په ټوګه په تاريخ ، ژبه ، سيرت ،  فقه او عقايدو او نورو کې ا واو څيړنو ته د بنسټيزو منابع

کې او هغو کسانو لپاره چې اورپايي او عالي مؤسساتو ږي په ځانګړې توګه په پوهنتونو ورکول کي

او امريکايي  پوهنتونو ته د زده کړو لپاره ليږل کيږي کوم چې هميشه د استشراق او معتصبو 

را ورګرځي هغوی ته نو تر واک الندې وي او بيا چې کله خپلو هيوادونو ااستاذ مسيحييهودي او 

چې کوم زهريات له يې څخه  لويديځته د پام وړ کلتوري او تعليمي منصبونه ور کول کيږي او د 

 ځانه سره راوړي وي هغه د تجديد او آزادۍ او څيړنې په نوم عملي کوي . 

حواله او نکو لپاره آسانه و ، قاموسونو په توګه خپروي تر څو د څيړ ود موسوعاتبيا او هغه 

 د زهرو او شبهاتو څخه ډک وي لکه : دغه مراجع وي او  مرجع

دائرة املعارف االسالمي
2 . 

 املوسوعة العربية امليسرة . 

 .املنجد في اللغة والعلوم واآلداب

کې د نقل تحريف ، غلط  توکوپه دغو څخه ځان وساتو ځکه چې   توکوچې د دغو ده نو الزمه 

 پټه نه ده .څخه کتونکي  ه روحيه له هيڅدښمناالنو اسالم ليکو د  توکودغو د او استدالل دی 

 :ين شرقمنځالرې مست
                                                            

په نوم هم ياديږي «  والحلول واالتحاد »يا « االتحادية »کائيناتو او طبيعت حقيقت يو دی، دوحدة الوجود: يو باطله فلسفي عقيده ده چې وايي: هللا او د موجوده  - 1

 تعالی او هللا [َوقَْد َخلَْقتَُك ِمْن قَْبُل َولَْم تَُك َشْيئاً ]داسې چې هللا له مخلوقانو سره يو ځای ګڼې )العياذ باهلل ( او دا عقيده په قرآنکريم کې رد شوې ده :هللا تعالی فرمايي: 
 .  [أََوال يَْذُكُر اإِلنَساُن أَنَّا َخلَْقنَاهُ ِمْن قَْبُل َولَْم يَُك َشْيئًا ]:  فرمايي

مسلمانانو ، د اسالم او د بريل په نوم هالنډې مطبعې لخوا چاپ شو ۱۳۱۳لومړی په او خرافات پکې دي افکار  باطلدائرة املعارف االسالمي د مستشرقينو تأليف دی چې زيات  - 2

الغزو الفكري وأثره في املجتمع پر ضد د تحريف ، نفرت او تعصب ستره مرجع ده ، متأسفانه چې اوس مهال هم ډير مسلمانان د هغه څخه د يوې مرجع په حيث کار اخلي )

 ( .۱۱۱ص  اإلسالمي



 د اسالمي نړۍ لپاره د فکري جګړې الرې 

 ينو د عدل او انصاف الره نيولی وه ، نو د دوی تر منځ فرق شرقمونږ ددې څخه انکار نه کوو چې يوې ډلې مست

او عادالنه څيړنې په پايله کې په ايمان او اسالم  ې، د دوی څخه ځنې په غلطه وو او ځنو د آزاد شته دی

 .مشرف شول 

چې مسيح يد ته ورس ېجيدي نتهغه کس وو چې د مسیح عليه السالم په اړه يې څيړنه پای ته ورسوله او  "رينان"

د او ه روح سره امتياز ورکړی شوی وو له زوی وو او هغه يو انسان وو چې په لوړ او کريمإنه وو او نه هم د  إله

 يتاريخدومره لوی د مسلمانانو په منځ کې نبي صلی هللا عليه وسلم عربي سيرت لکه سيرت ابن هشام لره 

 منزلت دی چې د نصارا په نزد انجيل سره هم نشته .

او په خپل کتاب )اتالن( کې  ی په اتالنو کې حساب کړ يې هغه کس دی چې محمد صلی هللا عليه وسلم "كاراليل"

صفات ليکلي دي او وايي: يې د هغه ډير   

د شرم ځای دی چې د نني نسل هر متمدن هغه ته غوږ نيس ي چې وايي : د اسالم دين په حقه نه دی او يا 

ياذ باهلل( ، هغه رسالت ته چې دغه نبي بلنه کړې د نن څخه عمحمد )صلی هللا عليه وسلم( په حقه نه دی )ال

نونو څخه زيات کسان يې روښانه کړل ، د محمد و پيړۍ مخکې يې چراغ روښانه شوی کوم چې د ميلي وارلسڅ

صلی هللا عليه وسلم رسالت يوازې صداقت او حق وو او خبره يې د حق آواز وو چې د نامعلوم عالم څخه 

فضل وو هر چا ته يې چې  صادريده )وحي وه(، ټول عالم ورباندې روښانه شو ، هغه د هللا امر وو او هغه د هللا

 خوښه ش ي هغه ته يې ورکوي .

 او يو بل ځای کې وايي : 

پخپله هم  ېچ وكڅدي  يړ او احسان پورو  ېد هغه نبي د لورين ايونهځد يتيمانو پالن ېك  ړۍ ن ولهټسراسر په 

 ۍ لو ګر او ورو  ۍد انسانيت ، نيك ېدغه شخص ك په  ی لوى شو  را ېپه يو فطري چاپيريال ك  وو  ې يتيم پيدا شو 

 . 3ټول فطري ځواکونه سره را ټول شوي وو 

 :  کې راغلي "تولستون"ستر روس ی کتاب 

                                                            
 دا خبره مؤلف حفظه هللا نه وه ذکر کړې له يو بل کتاب څخه مې را نقل کړه . - 1



 د اسالمي نړۍ لپاره د فکري جګړې الرې 

د اسالم او د هغه د رسول پر وړاندې ظاملانه حملې وليدې نو د اسالم په اړه يې  چې د دغه کتاب ليکوالكله 

د  3«بولس»جه ورسيد چې يدې نتله ګڼلو باور يې په کلکه رد کړ او إخپل نظر وليکلو ، د مسيحيانو د مسيح 

 د رښتنې څيرې په پټولو کې مسيحي عقيدېد  او کليسا کړی پکې بلکي هغه تحريف پوهيدو مسيح په تعليم نه 

زيادت کړی او وايي : مسلمانان ، مسيحيان او يهوديان ټول په الهی وحی ايمان لري ، مسلمانان د موس ی او 

کې تحريف شوی دی او بل په دې  وعيس ی په نبوت ايمان لري خو په دې هم ايمان لري چې د هغو په کتابون

دی او په قرآن کې د موس ی او عيس ی عقيده لري چې محمد )صلی هللا عليه وسلم ( د پيغمبرانو ورستی پيغمبر 

او خپله خبره د رسول )صلی هللا  يد ي تعليمات د کوم زيادت او نقصان پرته ښکاره بيان شو عليهم السالم 

 عليه وسلم ( په بزرګۍ او تعظیم پای ته رسوي او وايي : 

 چې دا نب
ً
نې د نظم او ادارې لپاره د )صلی هللا عليه وسلم( د سترو اصالح غوښتونکو څخه وو هغه د ټول ييقينا

د صلح يې قدر وړ خدمت کړی دی ، همدومره وياړ يې بس دی چې امت يې د حق رڼا ته هدايت کړ او هغوی 

وياړ هغه آماده او د وينو تويول يې ودرول او د قربانۍ ورکولو ته يې چمتو کړل ، او دا کفايت کوي چې په لپاره 

الی مګر دونڅوک بری ورباندې نش ي مهر وکړو چې د پرمختګ لپاره يې الره پرانسته او دا ډير لوی کار دی چې 

د د نوموړي کتاب ليکوال خو  .د قدر وړ دی  ی ت او قدر خاوند وي او دا شان سړ هغه کس چې د علم ، حکم

 .  2وينا په وجه پاپ د خپلې مهربانۍ څخه محروم کړ ېدغه حق

، او  «اللورد هيدلي»نو څخه د ځنو د څيړنو پايله د اسالم حقيقت ته رسیدل شول ، لکه : شرقيمست او د

کله چې دده څخه د اسالم راوړلو د « دوکتور جرينييه»او د فرانس ې د پارملان غړی «  جوتيه »ستر آملانی شاعر 

 ويې ويل :  هسبب پوښتنه وشو 

ما د قرآن ټول آيتونه تعقيب کړي دي چې له طبي ، صحي او طبيعي علومو سره ارتباط لري هغه علوم چې ما  

موندل نو آیتونه د نوي علومو سره موافق و  له کوچني والی څخه لوستی او ښه ورباندې پوه وم ، نو ما د هغه

زر هغه حق سره راغلی ،  هه ښکار اسالم مې قبول کړ ځکه زه باوري شوم چې محمد صلی هللا عليه وسلم پ

مو  څخه و او کچېرې د هر فن خاوند او د علسره راغلی دی معلم په حيث  ييو ښوونکد بشر د کلونه مخکې 

                                                            
 بولس چې اصلي نوم يې شاول وو د مسيحيانو يو مذهبي مشر تير شوی دی . - 1
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 د اسالمي نړۍ لپاره د فکري جګړې الرې 

سره پرتله ش ي نو د همغه علم سره به ډير ښه اړیکه ولري لکه ما چې پرتله کړ نو  ود قرآن له آيتونهر علم 

 رښتيا ويلي لوی او عظيم هللا:...  3ي وي راض نه خالعاد او ل وي هغه به د شک پرته تسليم ش ي کچېرې عاق

َحق] 
ْ
ُه ال نَّ

َ
ُهْم أ

َ
َن ل َبيَّ

َ
ی َيت ْم َحتَّ هِّ ُفسِّ

ْ
ن
َ
ي أ اقِّ َوفِّ

َ
ف

ْ
ي اآل َنا فِّ ْم آَياتِّ رِّيهِّ

ُ
 2[ َسن

تر  و،ښیو  ېك  انونوځاو د دوى په  ېپه افاقو )د عالم په اطرافو( ك  ښ ېن ېبه دوى ته خپل ږمون ېژر ده چ ژباړه :

ن( حق دى ًنایقی ېش ي چ ندګر څ هښدوى ته  ېچ ېد
ٓ
 .هم دغه )قرا

 دريم تبشير

ان په دې باندې يقيني شول چې څو پورې د مسلمانانو په زړونو کې ايمان دښمنکله چې د اسالم 

صليبيانو د او عقيده ژوندي وي پر هغوی باندې د بري او غلبې هيڅ الره نشته ، نو کله چې 

مخلص تاريخ »ته يې مخه کړه ، په دې اړه د  2تبشير هله سختې ماتې سره مخ شو  کري جګړهسع

 ولولئ .کتاب  3«التبشير 

عربي جزيره د اسالم زانګو ده ، ال تر اوسه پورې د مسيحيت د خپرولو لپاره "ر زويمر وايي : مبش

 . 0" يو خطر دی

عربي هيواد څخه ورک شول نو کيدای وايي : کله چې قرآن او مکه له « رافګبال وليم جيفورد »او 

کتاب له لرې کيدو پرته  دش ي بيا مونږ د عربو تمدن ووينو هغه )تمدن( چې د محمد او د هغه 

 .2ناشونی دی 

 په الندې ډول دي :يې تبشير د مسلمانانو د دعوت لپاره زياتې الرې لري چې ځنې 

جوړول حتی او پوهنتونو کې د مختلفو ښوونځيو  په ټوله اسالمي نړۍ الف : مدارس او مکاتب : 

او دغو ښوونځيو د مسلمانانو په  4چې د اسالمي خالفت پايتخت هم ورڅخه په امن نه وو 
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پخوا د سوريه د  ېپوهنتون چ کايياو امري ځۍپوهن ليسيګد ان روتيلکه : د ب وړداخل ک ېک يوځمسلمانان په تبشيري مکاتبو او پوهن ېتوانيدلي يو چ ږويل : مون ېوي
د  هګکسان او همدارن ۵۳ ېک ځۍپوهن« واحسرتاه»په  ارښمسلمانان شامل وو او د استانه )اسطانبول( د  1۳۳ ېک ځۍپوهن ېپه د اديدهيپه نوم  ځۍپوهن ېليسګان

 . وو کسان شامل ۶۳ ېک ځۍد مبشرينو په پوهن« کدک باشا»استانه د 

 . د تبشيري کتابونو چاپ او نشر آزاد وو ېسيوخت راه يرډد  ېوايي : په ترکيه ک هړد کتابونو د چاپ او خپريدو په ا او



 د اسالمي نړۍ لپاره د فکري جګړې الرې 

ماشومانو او ځوانانو اغير کړی وو او څه پايلې يې لرلې مګر که د زده کوونکو عقايد يې نشو 

په اذهانو کې شبهات او شکونه ور نکو زده کوو د چې وه محوه کوالی د هغوی لپاره دا هم کافي 

ون ، د علمي مراکزو تأثير تر اوسه پورې شته لکه : د مصر امريکايي پوهنت ودغد او  3واچوي 

 او دلته په کابل کې امريکايي پوهنتون .بيروت امريکايي پوهنتون 

عشاق الحور عربې سايت په کابل کې د امريکايي پوهنتون په اړه يوه اوږده مقاله ليکلي او د دغه 

 راغلي :کې مقالې په يو برخه 

جې ته يامريکا د افغانستان د څو کلونو اشغال ځاني او مالي سختو زيانونو وروسته دې نت

په تاريخ کې د اشغالګرو په رسيدلې ده چې : نظامي اشغال او تسلط په داس ې يو هيواد کې چې 

قبرستان مشهور دی څه السته راوړنه نه ش ي لرالی ، نو امريکا ته په کار ده چې په داس ې مهمه او 

 .منطقه کې د خپل دايمي حضور د پاره له بلې الرې کار واخلي  هراتيژيکاست

چسپي چې د ښکاره ده چې امريکا د افغانسان له پرمختګ سره دومره دلچسپي نه لري څومره دل

افغاني نوي نسل د روزنې سره لري دوی غواړي داس ې نسل و روزې چې جنسيت يې افغاني مګر 

2عقل او مفکوره يې امريکايي وي ، رنګ او ژبه يې افغاني مګر تګلياره يې امريکايي وي 
 . 

وو  او سيکولر کول  غربيهدف د تعليم  پخپله ددې خبرې څخه انکار نه کوي چې د دوی  غربيان

 داس ې وکړل .کې لکه انګريزانو چې په هند او مصر 

 هم وړاندې کړو .بيان عصري وسائلو د او ان شاء هللا تاس ې ته به د تبشير 

مسيحي هيوادونو ته يې  غربيوسيله دا وه چې  هاو د )تبشير( له خطرناکو وسائلو څخه يو ب(: 

ه ۱۲۴۲وو چې له « ي رفاعه طهطاو »ځنې کسان وليږل چې د دغو ليږل شويو د اغيز لومړی مثال 

 ه پورې په پاريس کې ميشت وو . ۱۲۴۱ –

 سره چې هلته تللی وو .فکر او کله چې راغی نو هغه فکر ورسره نه وو د کوم 

                                                                                                                                                                                                                        
د  وښځاو د  یپوره خپور د ېوويل: دا فعاليت د عثماني دولت په هيوادونو ک ېي هړريه کارونو په اياو د طبي او خ هړته اشاره وک ېستونز کتابونو د ويشلوبيا د  هغه

په دولتي  وڅتر  هړورک هد کار اجازکې  ځېد نجونو په پوهن ېته د امريک وښځمسلمانو  وځوويل : حکومت د آساسي قانون د اعالن وروسته پن ېي هړفعاليت په ا
 . يږکي لږتبشيري مکاتبو ته لي ېد هغو کم شمير مسلمانو نجونو اداره پر مخ يوسي کوم چکې مکاتبو 

برخه اخلي او  ېک واليړلو ولنيزټپه  یاو دو يږنه پوهي هړپه ا ارښد مسيحيت د  یدو رګوويل : مسلمانان اخذ کوي م« استردکروفورد» ېک هډهماغه غوناو په  - 1

او ژوند په  ېم د عقيداسال ېچ ید یوخت را رسيدل یوالړاو لو ګد پرمخت ړۍ: اوس د اسالمي ن ېته رسوي چ یخبره پا ېسره عالقه لري او خپله وينا په د ليانج
 . 7۶،7۰مرجع :ص  ېوي ، مخک هڼد مسيحيت په ببه اسالم  یدغه نو رګبدل شي م هڼچارو په نوي ب

 د ژباړن لخوا . - ۶
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  کوم يې چې په  په اړها څرقص او ن هغکچه مختلفه وه ، کله چې راغی د هنظر او د شيخ

او رقص او د ښکال او ځوانمردي وه او فسق نه وو  يو ډول هغه پاريس کې ليدلی ؤ وويل :

 .ځان ښورول فسق نه دی

ْدَرَك »او حال دا چې رسول صلی هللا عليه وسلم فرمايلي :  
َ
ا أ

َ
ن ِّ
ْن الزا ُه مِّ

َّ
ى اْبنِّ آَدَم َحظ

َ
َتَب َعل

َ
َ ك

َّ
نَّ َّللا َك ال إِّ لِّ

َ
ذ

ُق  ِّ
ْرُج ُيَصدا

َ
ف
ْ
ي َوال َتهِّ

ْ
ش

َ
ی َوت َمنَّ

َ
ْفُس ت ُق َوالنَّ

ْ
ط َسانِّ النُّ ِّ

ا
ا الل

َ
ن ُر َوزِّ

َ
ظ َعْيَنْينِّ النَّ

ْ
ا ال

َ
ن زِّ

َ
 ف

َ
ة
َ
ُبهُ  َمَحال ِّ

ا
ذ
َ
ْو ُيك

َ
َك أ لِّ

َ
  3«ذ

زنا  ې، د ژبحصه تعين کړی ده، پس د سترګو زنا نا محرم ته کتل دي ههللا تعالی د هر چا د پاره د زنا يو }ژباړه: 

خبرې کول دي او د نفس زنا د هغه هيله او آرزو کول او غوښتل دي، دا شرمګا ده چې بيا د هغه يا تصديق 

 . {کوي او يا تکذيب

 او دروغ ويلي شيخ طهطاوي .صلی هللا عليه وسلم رښتيا ويلي رسول هللا 

  احساساتو پر ځای بايد يې وويل: د مذهبي او ديني او د وطني او ملي احساساتو په اړه

د د اسالمي مصر له پامه غوځولو او هغه به  وطني او ملي احساسات ځای ونيس ي،

او عجيبه دا چې طهطاوي به د حريت او پخواني فرعوني مصر د لوړولو کوښښ کولو 

د آزادۍ خبرې کولې مګر هغه د اسالم په اړه صحي فهم نه لرلو چې مسلمان خو يوازې 

څخه آزاد ۍد نورو ټولو له بنده ګ  لپاره عبادت کوي او د هللا تعالی پرته شريک هللا واحد ال

وو د ده مطلب د اخالقو او دين څخه آزادي او بغاوت  غربيمګر د هغه پوهه او فکر دی 

 وو .

او بيا ددې څخه وروسته د تبشير ټول وسايل په کار اچول کيږي : تبشيري روغتونه پرانستل ج (: 

 کې په دې اقرار کړی دیچې مبشرينو په خپلو غونډو او کتابونو ،ليږل کيږي  ي کيږي ، طبي پالو 

 که نتجيه ورکړې ده .ټد مبشرينو د مشرانو له فعاليت څخه ښه او چچې دې کار 

 خپرول پيل کوي . واو مجل و، کتابون ولکچروند او  و جوړول سيميناروند د ( : وروسته بيا 

 دا دي :يې ه زيات تر سره شوي دي چې ځنې ې او ورکشاپونډد تبشير په اړه غون

کې د مشر په کور «  عرب مسلم انقالب»کې د  م۱۳۹۶- ه ۱۲۲۴کال د ه چې په ډد قاهرې غون -۱

 جوړ شوی وه.حکومت تر نظر الندې د 

 ميالدي . ۱۳۱۹ –هجري  ۱۳۲۶ه په کال د ډغون« ادنبرج»په انګلستان کې د  -۲

 ميالدي . ۱۳۱۱ –هجري  ۱۳۲۳ کې په کال د« لکهنو»د هند په  -۳
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 د اسالمي نړۍ لپاره د فکري جګړې الرې 

  ميالدي . ۱۳۲۴ –هجري ۱۳۴۳د قدس غونډه په کال د  -۴

 ميالدي . ۱۳۳۱ –هجري ۱۳۱۴د قدس غونډه په کال د  -۱

 ميالدي . ۱۳۶۱ –هجري ۱۳۶۹د قدس غونډه په کال د  -۶

په مجله « العالم االسالمي»د پورته غونډو په اړه مونږ ته ډير لږ څه را رسيدلي چې مشهور يې د 

 کې خپاره شوي وو .

ټول به هغه څه وي چې دوی ويلي او تر خپاره شوي دي چې مونږ په دې باور نلرو چې هغه څه 

مونږ ته چې د لومړۍ او دريمې غونډې په اړه څه را رسيدلي دي هغو ته اشاره سره کړي وي مګر 

 کوو :

د قاهرې غونډه چې د مسلمان مصري مخور احمد عرابي په کور کې جوړه شوې وه کډون والو ته 

يې د تبشير وسايل )مسيحيت ته د مسلمانانو د بلنې وسائل( د يو ځانګړې کتاب په توګه وړاندې 

او دا د مبشرينو د ډلې لپاره د يوه لخوا برابر شوی وو « فليمنج»کړل کوم چې امريکايي کشيش 

 يز په توګه ليکل شوی وو .ډلن

په او  وي د ټولو لپاره پرانيستل شوې به د ښوونې دروازه  چې وکړ يزازهر ته وړاند ېاو بيا غونډ

 .مرسته کوي  هډیر  د مجاني تعليم سرهد ازهر اوقاف به  ځانګړې ټوګه

تنصير د غونډې مشر د يوه مسيحي معهد د جوړولو غوښتنه وکړه څو په اسالمي هيوادونو کې د 

دنده پر مخ يوس ي او ويې ويل : په مصر کې د امريکايي پوهنتون د شتون بنستيز مقصد همدا دی 

 تر څو دغه وصيت عملي کړي .

ې مشر ډغون داو وروسته بيا د غونډې لخوا د اسالمي هيوادونو د تنصير نقشه وړاندې شوه او 

وړاندې «  اليوم العالم اإلسالمي »کتاب ترتيب کړی شاګردانو په مرسته ځنو  ود خپل «زويمر»

او د عقيدې سختوالی ته اشاره وکړه چې هغه سختې مقابلي  د مسلمانانووروسته يې کړ او 

د اسالم ن په څير عقيدې شتون نه  درلود هيڅکله د اسالم د ديته اړتيا لري او ويې ويل : جګړې 

حمله يې آسيا او افريکا په قارو  دداس ې عقيده ده چې د ستر يووالی پر بنسټ والړه ده ، هغه چې 

کې د هغه عقيده ،شريعت او تقليد خپور شول چې قوي  واو په دوو سوو ميليون انسانانوکړه 

 اړيکه يې له عربې ژبې سره ده .  

 دا دي:يې ځنې  وړاندې کړل چېنصيحتونه  څوته د غونډې کډونوالو  «زويمر»بيا دغه کشيش 
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 ان نه دي .دښمنالف(: مسلمانانو ته قناعت ورکول چې نصارا د تاس ې  

ب (: او خطرناک دا چې مسيحي مبشرين ضرور بايد د هغوی )مسلمانانو(  څخه وي ، ځکه ونه 

 بايد د خپل شاخ په وسيله پرې ش ي .

 ندې کړ چې تاس ې مه ناهيلي کيږئ ! ړادا زېری و ته مبشرينو يې او په آخر کې 

او د ښځو د آزادۍ زيات شوق يړنه ښیي چې د مسلمانانو په زړونو کې د اورپا د علومو ځکه چې څ

 او ميل دی .

 :په ډیرو خطرناکو شيان بحث شوی کې او د هند لکهنو په غونده 

 د  د مسلمانانو د ټولنې حرکت ، مقصدونه ، الرې او په هغوی کې د تنصير خپرول ،

 . مسلمانانو او تنصير تر منځ د ارتباط څارنه کول 

 ادبانه د چې دې ته مو بايد پام وي  )فردي او ټولنيزې )آزادۍ( لوړول  د مسلمانو ښځو د

مقصد د اصلي معنی پټول دي حال دا چې مسيحي د هغوی کلمې له انتخاب څخه 

 رکوي( .اهميت نه و ته مبشرين په هيڅ صورت کې د مسلمانو ښځو پرمختګ 

کې « سالنيک»په د مسلمانانو خليفه( »خطرناکه خبره دا وه چې : عبدالحميد « زويمر»د او 

( ۲۱۱۲۶۶۹۹)تر واک الندې يوازې  اسالمي حکومتد د هغه تر مشرۍ الندې دی او  يبند

دي او اسالمي خالفت نورو ته انتقال شوی لکه : انګليس ، فرانسه او روسيه او هالنډ کسان 

حکومت کې د مسلمانانو الندې او ددې خبرې څخه يې مطلب دا وو چې د نصاراوو تر واک ته 

 ؟؟د نږدې کودتا څخه وروسته ترالسه کيږي شمير مخ پر زياتيدو دی کوم چې 

 د نومړې غونډې نورې پرېګړې دا وې :

 . په مصر کې په عاجله توګه مسيحيت ته د بلنې معهد جوړول 

  تر څو مسلمانو ښځو او د هغوی اوالدونو ته دعوت ورکړي .په تبشير کې د ښځو ونډه 

اسالمي د د اسالم تحريف او يې چې هغوی اوس مهال مسيحيت ته دعوت نه ورکوي بلکي مطلب 

 ارزښتونو کمزوري کول دي.
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 د اسالمي خالفت سره د پيوسته هيوادونو کټ کول  -څلورم 

 .ړی دی تبشير د هرې ممکنه الرې تخريب او ويجاړی تر سره ک

مسيحيت هيڅ وحشت د فوځي او سياس ي مالتړ په وسيله د هيڅ ډول عقلي او فکري  د غربي

تخريب او ويجاړې څخه خالي نه وو او د دغو دواړو قوو )فوځي او فکري( کارولو هدف يې يو 

 شان وو .

ستر دولتونه )انګليس او فرانسه ( سره متفق شول څو اسالمي هيوادونه له اسالمي خالفت  هدو 

کال انګليس په هند باندې يرغل  م۱۶۱۱ – ه ۱۲۱۴اتلسمې پيړی په نيمايي کې جال کړي ،د څخه 

ريانو( ستر اسالمي حکومت چې د ظهر الدين محمد بابر لخوا بمغولو )باد وکړ او هلته يې د هند 

 ودل شوی وو نسکور کړ .ښنسټ اييې ب

م کال کې پر الجزائر يرغل وکړ او انګليس په ۱۶۳۹ – ه ۱۲۴۶او فرانس ې په لويځه صحراء په 

لومړي نړيوال جنګ وروسته د او  يرغل وکړخپل  پر مسلمان مصرکې کال  م۱۶۶۲ –ه  ۱۳۹۹

 ال او کټ کړل .جاسالمي خالفت څخه  لهيې پر سوريه او لبنان يرغل وکړ او هغوی فرانس ې 

اسالمي خالفت پر د  لويديځمسئلې تصور را نقل کړ چې څنګه د او په دې توګه مو د ختيځ 

او بيا د يو مريض سړي  له اسالمي خالفت څخه هيوادونه وشلول يې وړاندې ودريد او څنګه 

او د دوی د يوې متو کوي او خپل پالن عملي کوي چې خپله د خالفت نړول دي چمقابلې ته ځان 

 «  ونه بايد د خپل ښاخ په وسيله کټ کړ ش ي»تبشري غوندې وصيت عملي کوي چې 

سياست جال د  څخهدين له څه نور ګامونه پورته کړي دي چې يې مګر د خالفت تر نړولو مخکې 

 چې دا زمونږ د بيان دوهم بحث دی .د قوم پرستۍ خپرول وو  اوکول 

 دوهم بحث

 و مخکې دسيس ېنړولله د اسالمي خالفت 

و ( هدف دا وو چې بايد لومړی اسالمي خالفت ونړول ش ي او بيا د دښمند هغوی )اسالم   

 اسرائيلو حکومت جوړ ش ي .
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لوستي وو نو ځکه يې هغه په اړه وړاندوينه « نيلوس»د يهودو د مشرانو دا تړونونه روس ي ليکوال 

د يهودو مشر دا چې هغه او  3وو کې تر سره شوي م  ۱۳۱۹ –ه  ۱۳۱۳په کوم چې  کړې وه

سلطان عبدالحميد څخه غوښتنه وکړه چې فلسطين دوی له  په ښار کې « سالونيک»د « قرصو»

ته د قومي وطن په حيث وسپاري نو کله چې سلطان عبدالحميد دا وړانديز رد کړ نو د يهودو 

دوه  هړ ( کولو فيصله ورک ې د لغو  ې)خليفه ته ي ېچ خهڅ ی او د هغو وکړ  مشر هغه ته ګواښ

 .2يهودي مشران وو 

سلطان رحمه هللا ور سپارلو وړانديز وکړ د فلسطين  ويل کيږي کله چې يهودو سلطان ته د} 

يهودو ته په ځواب کې وويل : څو چې زه ژوندی وم نو ما ته له اسالمي خالفت څخه د فلسطين تر 

پرې کولو د خپل بدن د اندامونو پرې کول آسانه دي او دا هغه کار دی چې هيڅ امکان نلري په 

ت کې موافقت داس ې حال کې چې زه ژوندی وم د خپلو اندامونو له پرې کولو سره په هيڅ صور 

 .{نشم کوالی 

دا وصيت شوی وو چې کې ه ډاستشراق په يوه غوند لکه څنګه مو چې مخکې اشاره ورته وکړه چې 

 . (ونه بايد د خپل ښاخ په ذريعه پرې ش ي)

څخه را وروسته ورباندې  زمانېمګر مخکې له دې چې هغه ونه چې اسالمي هيوادونه د نبوت له 

 روښانه شوی وو څنګه پرې کړي او مخکې له دې چې د اسالم اتل سلطان عبدالحميد څنګه لرې 

 فکر خپور کړ .او قوميت د هغه څخه مخکې يې د دين څخه د سياست جال کولو کړي 

 د دين څخه د سياست جال کول : -اول 
دې ته اشاره کړې چې له دين څخه د دولت جال کول د يهودو  2«وليام غای کار »امريکايي ليکوال 

چې په اسالمي ختيځ کې  دهروښانه خبره وليام غای کار( له نظريې تيريږو دا »مونږ د هغه ،  وو کار 

برابره خبره ده که وو ي مفکره وه تر شا يې د پرديو الس غربتر شا  ودولت جال کولد  څخهدين  له

 م مجرم يهوديان وو .هغه معتصب مسيحي او يا ه

ددې هيڅ تصور نشته بلکي برعکس کې دا زمونږ اسالمي پوهاوی دی چې زمونږ په اسالمي فکر  

چې  پوه ش ئاو بللی دی ، فتنه او جاهليت او هغه يې کفر  ېقرآنکريم د کتاب تجزيه حرامه ګرځول

يې نافذ ش ي نه دا چې په حکم ،ددې قرآن لومړۍ دنده دا ده چې په هغه باندې فيصلې وش ي 
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 د اسالمي نړۍ لپاره د فکري جګړې الرې 

غالفونو کې وساتل ش ي يا په ميز کيښول ش ي يا جيبونه ورباندې ډک ش ي او تغويذونه ورباندې 

 .وش ي 

َياء ]يي :هللا سبحانه تعالی فرما ْولِّ
َ
هِّ أ ن ُدونِّ  مِّ

ْ
ُعوا بِّ

َّ
ت
َ
 ت
َ
ْم َوال

ُ
ك ِّ
با ن رَّ ِّ

م ما
ُ
ْيك

َ
ل نزَِّل إِّ

ُ
 َما أ

ْ
ُعوا بِّ

 3[اتَّ

شوى دى او  ى ړ تاسو ته د خپل رب له جانبه نازل ك ې( چنیكوئ د هغه )د روييتاسو پ ژباړه:

وا )د نورو( دوستانو پ  .مه كوئ  روييتاسو له ده نه سِّ

ْم ] هِّ ِّ
نِّ َربا

ْ
ذ إِّ ورِّ بِّ

ى النُّ
َ
ل َماتِّ إِّ

ُ
ل
ُّ
َن الظ اَس مِّ رَِّج النَّ

ْ
ُتخ ْيَك لِّ

َ
ل َناُه إِّ

ْ
نَزل

َ
َتاٌب أ  2[كِّ

ته  اڼر  څخه ارو یته خلق له ت ېلپاره چ ېدى، د د ى ړ تا ته نازل ك ږمون ې)دا( كتاب دى چژباړه: 

 .د دوى د رب په اذن سره ېوباس 

ْعَها ] بِّ
اتَّ
َ
ْمرِّ ف

َ
َن اْل ِّ

يَعٍة ما رِّ
َ
ى ش

َ
َناَك َعل

ْ
مَّ َجَعل

ُ
  2[ث

 .كوه  روييپ ېنو ته د د ،ېودرول ېپه واضحه الره باند ېته )د دين( په معامله ك  ږمون ایبژباړه: 

[ ِّ
َحقا

ْ
َن ال ا َجاءَك مِّ ْهَواءُهْم َعمَّ

َ
ْع أ بِّ

َّ
ت
َ
 ت
َ
ُ َوال

ا
نَزَل َّللا

َ
َما أ م َبْيَنُهم بِّ

ُ
اْحك

َ
  3[....ف

نو ته د دوى په مینځ كې فیصله وكړه په هغه څه سره چې هللا نازل كړى دى او ته د دوى د ژباړه: 

 .خواهشاتو پيروي مه كوه، چې هغه حق پرېږدې چې تا ته راغلى دى

نَزَل ]
َ
ُنوَك َعن َبْعضِّ َما أ ن َيْفتِّ

َ
ْرُهْم أ

َ
ْهَواءُهْم َواْحذ

َ
ْع أ بِّ

َّ
ت
َ
 ت
َ
ُ َوال

ا
نَزَل َّللا

َ
َمآ أ م َبْيَنُهم بِّ

ُ
نِّ اْحك

َ
ْيَك َوأ

َ
ل  إِّ

ُ  َّللاا

]0  

دى او ته د  ى ړ هللا نازل ك ېسره چ هڅكوه په هغه  صلهیف ېك  ځنیته د دوى په م ېاو دا چژباړه: 

 نوځیدوى تا له  ېنه( چ ېمه كوه او ته له دوى نه محتاط اوسه )هس  روييدوى د خواهشاتو پ

 دي.  ي ړ تا ته هللا نازل ك ېچ وي،ړ )حكمونو( نه وا

ُنوَن  ] ْوٍم ُيوقِّ
َ
ق ِّ
ا
ًما ل

ْ
ِّ ُحك

ا
َن َّللا ْحَسُن مِّ

َ
وَن َوَمْن أ

ُ
ةِّ َيْبغ يَّ لِّ َجاهِّ

ْ
َم ال

ْ
ُحك

َ
ف
َ
 2[ أ

 هښ رډې وكڅله هللا نه )بل(  ېكولو ك  صلهیاو په ف ي؟ړ غوا صلهیف تینو دوى د جاهل ایاژباړه: 

 كوي! نيقی ېدى، د هغه قوم لپاره چ
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ُروَن ] افِّ
َ
ك
ْ
َك ُهُم ال ـئِّ

َ
ْول
ُ
أ
َ
ُ ف

ا
نَزَل َّللا

َ
َما أ م بِّ

ُ
ْم َيْحك

َّ
 3[َوَمن ل

نو همدغه خلق كافران  ه،ړ ونه ك صلهیف ې)كتاب، قانون( باند ي ړ د هللا په نازل ك ېاو چا چژباړه: 

 .دي

ْم ]
َّ
وَن َوَمن ل

ُ
املِّ
َّ
َك ُهُم الظ ـئِّ

َ
ْول
ُ
أ
َ
ُ ف

ا
َما أنَزَل َّللا م بِّ

ُ
 2[َيْحك

نو همدغه خلق ظاملان  ه،ړ ونه ك صلهیف ې)كتاب، قانون( باند ي ړ د هللا په نازل ك ېاو چا چژباړه: 

 .دي

ُقوَن ] اسِّ
َ
ف
ْ
َك ُهُم ال ـئِّ

َ
ْول
ُ
أ
َ
ُ ف

ا
نَزَل َّللا

َ
َما أ م بِّ

ُ
ْم َيْحك

َّ
 2[َوَمن ل

نو همدغه خلق  ه،ړ ونه ك صلهیف ې)كتاب، قانون( باند ي ړ د هللا په نازل ك ېاو چا چ}ژباړه: 

 {.دي فاسقان

چارو برخه ده چې هيڅ ډول ويش نه قبلوي ، لکه څنګه چې اسالم د انفرادي  هيو  ديناو دولت د 

 َوَماهمداس ې د دولت او ټولنې لپاره نظام لري ] لري نظام لپاره ، د کورنۍ  د سمون لپاره نظام لري 

يَن  ِّ
َ
َعامل

ْ
ل  لِّ

ً
 َرْحَمة

َّ
ال َناَك إِّ

ْ
ْرَسل

َ
 (د عاملونو لپاره رحمت رګم ېلېږ ل ېته نه ي ږاو مون)[ أ

[ 
ً
يرا ذِّ

َ
 َون

ً
يرا اسِّ َبشِّ لنَّ  لِّ

ً
ة
َّ
اف

َ
 ك

َّ
ال َناَك إِّ

ْ
ْرَسل

َ
خلقو )انسانانو(  ولوټد  رګم ږمون لىېږ ل ېاو ته نه ي [)َوَما أ

 .(روونكىېوركوونكى او و  رى ېلپاره ز 

 . هيڅ ډول ويش نه قبلوي و دولت د دين برخه ده چې ادا د اسالم فقه او فکر دی 

 ثقافت نه پيژني :ډول د اسالم تاريخ دا 

د کليساوو بد سلوک د علم او علماوو پر  لويديځحالت خو د توجیه وړ نه وو ، د  لويديځد 

وړاندې د هغوی اذيت او ازارول او د خلکو په عقايدو او فکرونو باندې سوداګري کول تر داس ې 

او د په بدل کې د بښنې سندونه حده چې د خپلې ګيډې او هوا څخه به يې خلکو ته د مال 

له علم او علماوو سره بد سلوک او د  ختيځزمونږ اسالمي حال دا چې او ورکول محروميت امرونه 

به  ېبلکي په اسالمي امت کې د هغوی لوی عزت او اکرام دی او ول،هغوی ازار هيڅ نه پيژندل 

 په شريعت او دين کې د محمد صلی هللا عليه وسلم ورثه بلل کيږي خو هغوی ځکه داس ې نه وي ؟ 
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 د اسالمي نړۍ لپاره د فکري جګړې الرې 

نشته چې يخي اړخه ددې هيڅ ځای ر تا فکري اړخه او نه هم له لهنه  )په اسالمي نړۍ کې(نو ځکه 

 .دين له سياست څخه جال ش ي

او دا فکر په ترکيه شو،و ( دسيسه وه ، دا د شپې تر سره دښمنمګر ددې فکر خپرول د )اسالم 

ومنلو او د هغه د خپرولو لپاره يې کار وکړ او بيا يې د « اتحاد او ترقي»کې يو سکوالر ګوند 

افسرانو په وسيله سطان عبدالحميد له خالفت څخه لرې کړ ، هغه خليفه چې يهوديانو ته يې د 

واښ کړی وو او ګ «قرصو»او هغه ته د يهودو مشر انکار کړی وو ،څخه فلسطين له ور سپارلو 

 نه غوښتل چې دين له سياست څخه جال کړي . خليفه

د خپل بې دينه )سيکولرانو( چې خليفه )عبد الحميد ( له خالفت څخه لرې او وو نو هماغه 

 حکومت لپاره د انقرې ښار پايتخت و ټاکلو .

 يو پهيې هغه ې اسالمي عظمت او وقار يې ختم او ترکید ) اسالمي خالفت يې له منځه يووړ 

 جيره خور وو بدل کړ (. لويديځکوچني دولت چې د 

 قوميت خپرول :د کې د خالفت په منځ  -دوهم 

په خپرولو سره فکر د دا يو پټ الس وو چې خالفت يې له دين څخه د سياست د جال کولو 

، د خالفت په د ننه کې د ترکیې د توراني او له بل لورې يې قوم پرستۍ ته ملن ووهله ضعيف کړ 

قوم طرف ته بلنه او د خالفت تر سيوري الندې سيمو کې د خالفت پر وړاندې د عربي قوم 

« نجونو»ترکیې د د ګوند او « اتحاد او ترقی»تحريکول چې دې کار ته لومړی ژمن او وده ورکونکی 

 وو .  دونګ

او « لورانس»د په وسيله تر سره کړ کوم چې « شريف حسين»د او په دوهم قدم کې يې دا کار 

جاسوس وو او خلک ورباندې تيروتل او هغوی ګمان کاوه چې دا د اسالم کومه بله  3«ماکماهون »

 د ا 2څيره ده
ً
ښمنو جاسوس او مزدور سالمي خالفت پر وړاندې د اسالم د) حال چې هغه اصال

 وو (.
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يَن  په رڼا کې :د هللا تعالی د دغه قول باقي دی ، سره اړيکه چې د ده او انګليس تر منځ وه ، مګر حساب يې د هللا تعالی  هاو مونږ په شريف حسين بد ګمان نه کوو کوم ذِّ
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 امت هير کړي.چې انګليس له مسلمانانو سره څه وکړل ، د ذلت داس ې واک چې مسلمان پکې دين ، عزت او کر 

 



 د اسالمي نړۍ لپاره د فکري جګړې الرې 

د عربو قومي چې وکړ چې بالخره خبره تر دې پورې ورسيده ددې جاسوس په وسيله يې دومره کار 

مالتړ « شريف حسين»انګليس فوځونو د د فوځونه يې د اسالمي خالفت پر وړاندې ودرول او 

 د فاتحينو پشان استقبال وکړ.هم سوريه يې وکړ او 

 دريم : د اسالمي خالفت سقوط :

 تر سره کړل : هد نړولو مخکې دری کارونخالفت ښمنو د اسالم دمخکې مو اشاره ورته ورکړه چې 

  د اسالمي هيوادونو پرې کول .د اسالمي خالفت څخه 

 . د دين څخه د سياست د جال کولو فکر خپرول 

 . د خالفت په دننه کې د قوميت فکر خپرول 

رک تدبير او پالن وو او نه هم د اتحاد او تاتآوو ، او نه هم د مصطفی کمال دا څه عبث کار نه 

چې په پښه  هد ګوند کار وو بلکي دا ددې کار لپاره يوه موزه وه چې ددې لپاره په پښو شوې و  ترقی

د يهودو تړونونه وو کوم چې م کال ۱۳۱۹ –ه  ۱۳۱۳يب وي هغه پټ کړي ، دا هماغه د عڅه 

رې غونډه کې د غونډې د مشر يهغه ته اشاره کړې وه او دا هماغه په تبش« نيلوس»روس ي ليکوال 

 . "ونه بايد د خپل ښاخ په وسيله پرې ش ي"چې ويلي وو :  وصيت وو ايي مبشر زويمر( )امريک

سلطان عبدالحميد ته د فلسطين د سپارلو په « قرصو»چې يهودي مشر وو تهديد دا هماغه او 

په الس د قوميت فکر خپور « لورانس»يې د انګليس ي جاسوس اړه کړی وو او ددې څخه مخکې 

صليبي تبشير او فکر کوم چې په مستقيم ډول  يدين څخه د دولت د جالوالکړ او همدارنګه له 

په هغه « وليام غای کار» امريکايي ليکوالچې  وو پکې الس  وصهيوني يهودد په غير مستقيم ډول 

 . دی او د دوی دغه پالن يې پوره بيان کړی دیاقرار کړی باندې 

وو چې د ترکیې واک يې د آزادۍ په پلمه مصطفی  پالنوزير د او دا هماغه د انګليس د بهرنيو چارو 

کمال آتاترک ته وسپارلو په دې شرط سره چې خپلو انګليس ي بادارانو ته به الندې څلور کارونه 

  تر سره کوي :

 پرې کول . اړيکېد هر ډول سره د اسالم  -۱

 د خالفت نړول . -۲

 .له هيواد څخه د خالفت د غوښونکو او مدد کوونکو ايستل  -۳



 د اسالمي نړۍ لپاره د فکري جګړې الرې 

 ر )الدينه ( قانون پلي کول .لکو يد مخکې قانون پر ځای س -۴

چې د مريض عالج  وهصحيح نه به دا آيا او کچېرې خالفت د يو مريض کس سره تشبه کړو نو 

 ؟ شوی وای

  غوره نظام را منځته کړ ؟يې څخه  خالفتد آیا نو 

د يو يې دا چې که يوې خوا يې د مسلمانانو څخه خپل حق اسالمي نظام واخيست له بلې خوا 

جيره خور  لويديځد يو کوچني او ضعيف حکومت چې په حکومت  لرونکیستر او عظيم حاکميت 

خو نن د اسالمي خالفت د نړيدو لرلو  مقام لومړی کې يې  ۍ وو بدل کړ ، هغه حکومت چې په نړ 

پيدا نه کړ مګر هغه  مقام هم دريم او څلورمپه نړيوالو هيوادونو کې يې وروسته  ۍ څخه نيمه پيړ 

 وخت يې لومړی مقام درلود .

کې د ترقی ګونده ؟ خالفت الړو خو مثال به يې په نږدې وخت  ېااو پرمختګ دا وه ترقي آيا نو 

 .3کله چې داس ې يوه ونه پرې ش ي دي، د داس ې اتل جوړيدل اړين تکرار نش ي

يفه په ته داخل شول ، خل ېترکیفوځونه او د هغوی د نورو متحدينو او وروسته د يونان او انګليس 

د اسالمي خالفت يې استانبول کې بندي وو ، عالم اسالم د يو ستر اتل له السه ورکولو سره مسکين شو او بيا 

څخه د  ېلکه: د ترکی ل هم وکړ څه نور اجرات يې د لغوه کولو او د سکوالر قايمولو اعالن وکړ او وروسته 

له يو مصيبت سره اسالمي نړۍ او  بنديز ولګولويې  و، آذان بندول او په عربي ژبه ليکل اسالم له منځه وړل

 چې د هغه نه به خالصون نه وي مګر ډير ناوخته ...،  همخ شو 

 په اسالم او اسالمي خالفت سره جوړيږي. خو يوازې زخمونه  نړۍ د اسالمي 

 شوقي وايي : شاعر احمد

 يا أُخَت أَنَدلٍُس َعلَيِك َسالُم ******َهَوِت الِخالفَةُ َعنِك َواإِلسالمُ 

 

 نََزَل الِهالُل َعِن الَسماِء فَلَيتَها*******ُطِويَت َوَعمَّ العالَميَن َظالمُ 

 نه الړل خالفت او اسالمستا ای د اندلس خورې تا ته سالم ... 

  پرېوته ... او عالم تياره شو څخهله آسمانه )اسالم( سپوږمۍ 
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 د اسالمي نړۍ لپاره د فکري جګړې الرې 

 دريم بحث

 د اسالمي خالفت له سقوط څخه وروسته مرحله

باندې د تبشير او استشراق حملې او د اسالمي خالفت څخه د اسالمي اسالمي نړۍ پر دا معلومه ده چې 

ونو او مالونو هم دوی د ډيرو کوښښڅه که هيوادونو جال کول او بالخره د اسالمي خالفت سقوط سره سره 

کې د مسلمانانو د عقايدو او افکارو په برخه يې خلک مسيحيت ته وانه ړول بلکي يوازې سره په مصرف کولو 

 االتو او شکونو اچولو کې برالس ي شول . يپه خ

، اوس شو ډنګر زخمي بدن په څير د  (اسالمي خالفت له سقوط وروسته)د  امتاو دا معلومه ده چې اسالمي 

 ۍد هغه وروستدې دې نو خپل آرام کوي تر څو هللا تعالی عافيت ورکړي او يا د صهيونست هيلې لرې ش ي او يا 

درس  پيروانومګر صليبيانو او د هغوی غوږ وي او بيا نو چې څه را پيش شول هغه به کيږي ، ته ساه 

سره پر مخ ځي او د ورباندې اقرار کوي ، او اسالمي حرکتونه په تيزی  "جب " شرق مستواخيست کوم چې 

اسالمي امت همدا زخمي او ضعيف حالت دوی د له دغو حرکتونو څخه په ويره کې شول نو  اندښمناسالم 

او ټولنيز بدلون دی چې را روان بحث  يچې مهمې يې په اسالمي نړۍ کې سياس  ې ساتلو لپاره نورې الرې غوره کړ 

  دا دی .هم

 

 

 



 د اسالمي نړۍ لپاره د فکري جګړې الرې 

 دوهم فصل

 په اسالمي سيمو کې سياس ي او ټولنيز بدلون 

 لومړی بحث 

 سياسي بدلون
تر څو نو الزم سياس ي بدلون يې رامنځته کړ پر اسالمي ختيځ باندې مسلط شو  صليب )غربي( لويديځکله چې 

 د خپل واک ساتنه وکړي او ددې هدف لپاره يې :

 . شوو م کې د فرانس ې لخوا پر الجزاير باندې يرغل  ۱۶۳۹ ق-ه ۱۲۴۶په کال د 

 م پر تونس . ۱۶۶۱ –ه ۱۲۳۳او په کال د 

 م پر مراکش .۱۳۱۲۹ -۱۳۳۹او په کال د 

 م پر شام . ۱۳۲۹ –ه ۱۳۳۶او په کال د 

ر هند باندې يرغل وشو او هلته يې د اسالمي دولتونو څخه م د انګليس لخوا پ ۱۶۱۱ –ه ۱۲۱۴او په کال د 

 .وو م قرن کې جوړ شوی سکوم چې په شپاړ سقوط کړ يو ستر دولت 

 م کې مصر . ۱۶۶۲ –ه  ۱۳۹۹او په کال د 

 م کې عراق .۱۳۱۴ -ه۱۳۳۲او په کال د 

 م فسلطين . ۱۳۱۶ –ه ۱۳۳۱او په کال د 

کال د فرانس ې او انګليس تر منځ تړون شوی وو تر څو  م ۱۳۹۴-ه۱۳۲۲په دې اړه په او دا ناچاپي نه وه بلکي 

 اسالمي هيوادونه له اسالمي خالفت څخه بيل کړي.

په عربي هيوادونو کې د عربيت او  قوم يا تورانيزم رانيو په ترکيه کې ت :هلکوو خپرول  ۍقوم پرستبل کار يې د او 

په نوم قتل او آزادۍ د قوم  تر مشرۍ الندې مسلمانان وو د نصارا تر دې پورې چېمخالفت قومونو تر منځ 
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، او همدا خبيثه بلنه د علمانيت سره پيوسته وه يعنې : له دين څخه د سیاست جال کول  او ددې هدف  شول 

ت او مشرې یې د يهودو دد اتحاد او ترقی ګوند چې قيا ېوو د مثال په توګه : د ترکی يسره تړلونه ندو ګلپاره ډير 

و مخکې جوړ کړی وو هغه وخت چې کله دوی د دښمناسالم  د هغه پالن پر بنسټ کوم چېپه الس کې وه 

د نظر ورکولو زياتې غونډې تر سره کړې نو لومړی په دې موضوع بحث وشو کې اسالمي ختيځ د مسئلې په باره 

ا څخه پرې کوو او کله چې دوی په دې خبره موافق چې: په لومړي قدم کې به د ترکیې اسالمي قيادت له اورپ

شول نو بحث دې خبرې ته نقل شو چې له اسالمي خالفت څخه به اسالمي هيوادونه څنګه پرې کړو او بيا به 

 اسالمي خالفت څنګه نړوو.

وادونه يعنې : لومړۍ به د مسلمانانو واک له اورپا څخه لنډوو او بيا به د اسالمي خالفت له واک څخه نور هي

 جال کوو او بيا به خپله خالفت له منځه وړو .

او بل په  وکار نا اهلو کسانو ته سپارلبه  وی هغدا وه چې له مشرانو څخه شوې وه  ېهغه خطاء چې د ترکی

 واحد دين کې د ظاملانه تفرقې اچول وو چې ترکان به يې پر نورو ملتونو باندې پورته ګڼل . 

 خالفت د مسلمانانو د اتحاد او اتفاق سيوری وي 
ً
حال دا چې ددې شيانو څخه ځان ساتل پکار دي ، يقينا

 ورڅخه ويريږي. اندښمن مسلمانانود چې د هللا او 

بسوالی ونه کړ بلکي يې په دې  ل نور هيوادونه بيل کړ يې نه يوازې دا چې د خالفت څخه  واندښمناو د اسالم 

دا کار د  ،چېود ښن ځای او وطن کې پري هيڅ په يې هغه وروسته  قوط سره مخ کړ او دخپله خالفت يې له س

برابره خبره ده که هغه ، دی تر سره کړرک تاتاچې مشهور پر و يهودو په ملسون مصطفی کمال دښمناسالم 

د لغو کولو لپاره وکارولو او يا  تو د خپل پخواني پالن له مخې هغه د خالفدښمناسالم چې ښه نيت لرلو کوم 

 .او عملي کړيې بد نيت لرلو چې د يهودو پالن يې قبول 

م کال کې د يهودو د مشرانو لخوا  ۱۳۹۱ –ه  ۱۳۱۳اشاره کړې چې په ته هغه پالن کوم چې روس ي ليکوال هغه 

او بيا دا چې د يهودو لخوا  3فلسطين ته ورسيږي  ه الرې نيه لدې تړون وشو چې بايد يهوديان د قسطنط په

دوی ته به فلسطين د قومي وطن په حيث سپاري او مسلمان سطان د  څود رشوت وړانديز وشو ته سلطان 

                                                            
 . "الخطر اليهودي"  ، محمد خليفه کتابوو « سرجي نيلوس»دا روسی ليکوال  - 1



 د اسالمي نړۍ لپاره د فکري جګړې الرې 

همداغه وو چې يهوديان يې پر وړاندې ودريدل چې وروسته بيا د دريو حملو په ،دوی وړانديز په کلکه رد کړ 

حمله د  هملې د يهودو لخوا او په هغه پس ې وروسته دريمکوي چې دوې حلرې جه کې سطان له خالفت څخه ينت

هيواد په حيث  قومي او نژاديم فلسطين د يهودو د ۱۳۱۱-ه۱۳۳۶انګليس د بهرنيو چارو د وزير لخوا په 

م انګليس پر فلسطين يرغل وکړ تر څو هلته يهوديان ځای پر ځای  ۱۳۴۶ -ه۱۳۶۱و بيا په کال د اعالن شو ا

 دواړو فوځونو د اسرائيلو په شتون اعتراف وکړ .  لزمټکپيمنيزم او د کش ي ، 

مرسته د هغه برخه کې  ۍنالوجکروسیې په عقلي او بشري توګه د هغه مرسته وکړه او امريکا په عسکري او ت

 او مالتړ وکړ او دا )جرم( تر نن پورې دوام لري . 

رک ښه نيت تترکیې د ملي ګټو په بهانه د اتارک لخوا د خالفت لغو کول د تمخکې مو اشاره ورته وکړه چې د اتا

) او اضافه شول  په بهانهشرطونه د ترکیې د آزادۍ  3«کيرزون »نه وو او په ځانګړې توګه کله چې د هغه سره د 

نيت ښه ، مونږ وايو چې دا د اتارک جرم وو هغه که په څخه د اسالم له منځه وړل وو( ېاصلي هدف يې د ترکی

 .وو او يا بد 

ملونځ او يې له منځ يووړ او په آخر کې  يې اسالمي حکومتلومړی  ،ان خپلو اهدافو ته ورسيدل دښمند اسالم  

هغه له منځه يې خالفت ټوټې کړ او بيا يې دا د اسالم او مسلمانانو پر وړاندې سخته جګړه وه چې لومړی 

 .يووړ ، مګر صليبيانو د اسالم او مسلمانانو څخه يو مهم درس واخيست 

ځنې يې په پر مخ روان دي او سره دوی څخه ځنې په دې باندې اقرار کوي چې اسالمي حرکتونه په تيزی د او 

ناک خطر  او چينايانو( و، روسانو او زيړو خلکو )جاپانيانمسلمانان ورته له يهودو دې هم اعتراف کوي چې 

 . 2دي

                                                            
 کيرزون د انګليس د بهرنيو چارو وزير وو . - 1
کاله مخ په ځوړ وو مګر اوس مهال په حرکت راغلي او د سلطان )اسالمي  ۵۳۳محمد بيا را ستنيږي( تر عنوان الندې ليکلي : مسلمانان »د امريکا يوه مجله د  - ۶

يانو او روسانو څخه مو خطر حس وايي: مونږ مخکې له يهودو څخه خطر حس کولو او د چينا« لورانس براون»دولت ( لپاره ځان ثابتوي . او ددې بيانونو په اړه 
تحدين وو او کولو مګر د کوم خطر تصور مو چې مخکې کولو د هغه څخه اوس ويره نه لرو ځکه يهود زمونږ ملګري دي او روسان مو په دوهم نړيوال جنګ کې م

خطر له مسلمانانو څخه دی ځکه چې د هغوی قدرت د جاپان او چين دوه ستر ديموکراتيک هيوادونه دي چې د خپل قدرت څخه ساتنه کوي ، مګر زمونږ حقيقي 
 . پراختيا په حال کې دی 

م په يوه وينا کې وايي : روسان د اورپا لپاره خطرناک نه دي ، هغه حقيقي خطر چې مونږ مستقيماً تهديدوي هغه 1۵۵۶ -ه1۰71او د فرانسې مسئول په کال د 
جال يو خپلواک عالم دی ، هغوی د ځانګړو معنوي ارزښتونو خاوندان دي ، او يو مسند تاريخي تمدن څخه اسالمي خطر دی ، مسلمانان زمونږ د غربي عالم څخه 

مندۍ لپاره چانس خوند اخلي ، هغوی د نوي نړۍ د نظم لپاره د قوانينو جوړولو استعداد لري او هيڅ مالتړي ته ضرورت نلري او د غرب د صنعتي پرمختګ د هيل
 ه دا مراجع ولولئ : لري ، د نور تفصيل لپار

 «لم هذا الرعب كله من اإلسالم »د استاذ جودت سعيد کتاب 



 د اسالمي نړۍ لپاره د فکري جګړې الرې 

 او ځنې بيا پورته نظر ته اعتبار نه ورکوي چې اسالم او مسلمانان دې د دوی لپاره خطر وي . 

 :نوې طريقې 

د نفوذ  ېکې د انګليس او فرانس  سيمهد شلم قرن په نيمايي کې د امريکا متحده آیاالتو تصميم ونيو تر څو په 

راش يميدان ته ورته اهدافو ساتنې لپاره په د 
او  ۍاستراتيج ې خالف نو  ۍمګر د فرانس ې او انګليس د استراتيج 3

تکتيک سره چې هغه د ملل متحد په نوم لوبه وه تر څو له دې الرې خپلو اهدافو ته ورسيږي او په دغه 

ددې الرې څخه  په وسيله قيادت  تر السه کول اوعسکري او فوځي کودتا  مهم تکتيک او الره دتکتيک کې يې 

 خوندې کول وو .مصالحو هداف او ا غربي خپل

                                                                                                                                                                                                                        
 «الخطر الصهيونّي على العالم اإلسالمّي  »د استاذ ماجد الکيالني کتاب  

 «االتجاهات الوطنية في األدب المعاصر  »د دوکتور محمد محمد حسين کتاب 
 .  « ۰۰ص  -لعبة األمم  »کتاب « ما يلز كوبالند»د  - 1

:داس ې اشاره کوي ته حقائق  وکې په منځنی ختيځ کې د امريکا د س ي آی اې ځن« لعبة اْلمم»مايلز کوبالند پخپل کتاب   

منځته کړي ، ليکوال د خپل م کال په پيل کې زمونږ ديپلوماتانو او استخباراتو ته دا دنده سپارل شوې وه څو د ځنو منځني ختيځ هيوادونو په مشرتابه کې بدلون را  ۱۳۴۱الف (: د 

د بريطانيا د حکومت له تصميم څخه خبره کتاب په دوهم فصل کې ليکي چې : د امريکا په بهرنيو چارو وزارت کې د بريطانيا د وزير د حضور علت دا وو څو امريکا په منځني ختيځ کې 

 ې د انګليس فوځونه ووځي نو د هغوی خاليګاه ډکول .کړې او د ترکیې او يونان پر حکمومتونو باندې زمونږ د کومک درول او کله چ

، لکه مخکې مو چې وويل دغه خال ټول  ب (: په مجموع کې ، مونږ غوښتل هغه خال ډکه کړو کوم چې د ترکې او یونان څخه د بريطانيا د فوځونو د وتلو په پايله کې رامخته شوې وه

 منځني ختيج لره شامليده .

 ته اشاره کوي چې ډيرې ناوړه الرې يې اختيار کړې وې. مداخلو« دين اتشيسون »او بيا ليکوال د امريکا د بهرنيو چارو وزير 

يلو تر منځ چې عربی نړۍ په باره کې مطالعه وکړي په ځانګړې توګه د عربو او اسرائد م کال په آخر کې هغوی تصميم ونيو څو يو داس ې پټ سازمان جوړ کړي چې  ۱۳۱۱ج (: او د 

 . ۴۶کوم اختالفات دي او د هغه حل الرو وړانديز باک نلري که د دولت له اصولو سره موافق وي يا نه ص 

اده ګي د سترو عملياتو لپاره امکې چې له هغه څخه زده کړي دي او وروسته په مصر يې هغه وروسته په سوريه کې د حسنی ظيم د کودتا مداخلو ته اشاره کوي او کوم درسونه 

 . ۴۲نيولو ته اشاره کوي ص 

کې د کودتا د پالنولو په سوريه کې د کډوډيو له ليدو وروسته د نظامي کودتا په اړه ډاډه نه وو ، خو هغه موافقه وکړه چې د س ي آی اې له چارواکو سره په مصر « روز فيلټ »د (: 

 .۱۳ص  لپاره د پټ پوځي سازمان د مشرانو په توګه وګماري 

 . ۱۴اشاره کوي چې د دغه کوتا هدف په مصر کې د هغه اولس ي انقالب له منځه وړل وو چې تر شا يې اخوان املسلمين وو ص  هغه بيا

 

 

 



 د اسالمي نړۍ لپاره د فکري جګړې الرې 

 په نوي دور کې د محلي فوځونو او مليشو څخه کار اخيستل :

پردي )د خپلو اهدافو لپاره يې ( نو ه چې دوی وليدل چې خلکو ته نور د پرديو واکداري خوند نه ورکوي کل

نه ده چې هغوی  دا مهمهفوځونه پر ملي فوځونو بدل کړل څو د خلکو حساسيت را کم کړي او دوی ته خو 

 د ملي او يا اسالم شعار پورته کړي 
ً
په رښتيا يا هس ې ظاهرا

مالتړ پرته د کې د هغوی  نکه څه هم په باط 3

ځکه د دوی لپاره دا اړينه وه تر څو داس ې يو بل قوت ولري چې نو  ،سقوط کوي او پر خپلو پښو نش ي دريدالی

 . اسالم څخه د خلکو لرې کول وو له ورباندې ورسيږي کوم چې ته هغوی خپل اهدافو 

دوی د په ملي يا محلي زيړ دريشو باندې بدل کړل او يې او دا د دوی شيطانت وو چې اجنبي زيړو دريشیو واله 

 . 2په دې باندې اقرار کړی دی چې دا زمونږ د ټولنيز بدلون يو هدف وو  کواالنوځنو لي

د هغوی پيژندل شوی حقيقت دی چې دا انقالبونه پکې راغلي کودتاوې او  فوځيچې کې او په هغو هيوادونو  

، ( وو  اهداف لويديځ)خو اهداف يې هماغه د  2پر ځای ملي فوځونه څنګه کارولي ديد يرغل فوځونو بهرني 

 څو مثالونه يې دا دي کوم چې يو امريکايي کتاب بيان کړي:

 او م۱۳۲۹- ه ۱۳۳۶ايران څخه مخکې  له هغه،  م۱۳۱۲-ه ۱۳۱۱، مصر  م۱۳۴۳- ه ۱۳۶۶په سوريه کې 

 م.۱۳۹۶-ه ۱۳۲۶ترکيه 

رک وو چې په زور او قوت سره يې ټولنيز تغير تځل يې خپلو تکتيکونو ته تغير ورکړی دی ، يوازې اتاهر او په  

کار وسائلو او تبشيري ځنو نورو تبليغاتي زور او قوت سربيره يې له د ، د زور تغير په زور سره ، او راوستی 

الندې کړ ، مګر د په زور ښار رک احمق د طرابوس تاتاه څنګه مو چې مخکې اشاره ورته وکړه ،لکاخيست و 

مګر د په آسانۍ ورته تسليم شول د قانون د اړتيا پرته مصر خلکو چې کله د فوځي انقالب قهرمانان وليدل نو 

 الزم زور او ځواک کارول يې د دوو شيانو لپاره باقي وو :

 په خاصه توګه فکري کسان . ماتول د خپلو مخالفينو  -۱

                                                            
ته او د اسالم راوړلو مخکې ناپيليون دا ادعا کوله او کله چې د آلمان فوځونه مصر  انګليس د خپل يرغل پر مهال دا ادعا کوله چې له مصر سره دوستي لري ، - 1

  ورسيدل نو خپل انتشارات يې د محمد هتلر په نوم ويشل .
 ملي استعدادونه د اجنبي په پرتله د هدف وړ بدلون را منځته کولی شي .  وايي:« مورو بيرجو »امريکايي ليکوال  - ۶
کال حسني زمونږ غوښتنه او پالن  1۵۳۵مارچ  ۰۳کې په ښکاره سره وايي چې د « لعبة الشعوب»او مايلز کوبالند پخپل کتاب  ۰۳۵ - ۰۳۳ص مخکنی مرجع - ۰

 صفحه کې وايي چې نوی پالن مو مصر دی .  ۵۶او بيا په ،  ( ۳۵لعبة األمم ،  ص ) وو ،



 د اسالمي نړۍ لپاره د فکري جګړې الرې 

 د باطل مالتړ تر څو خلک له دين څخه لرې کړي . -۲

 صادر شوی دیکي اسالمي هيواد یو چې په کوو کوم يو سند وړاندې ته د پورته بيان شويو ګامونو په اړه تاس ې 

او ترتيب شوی دی چې زياتره يې د خاد او امنيت کسان دي ،  وړانديزاو دا )سند ( د يوې داس ې کميټې لخوا 

 . 3مونږ د قربانيانو او مجرمينو نمونه ورڅخه لرې کوو څو پوره موضوع ته ورسيږو

او په دې سند کې د دوی د شومو سند د کميټې د وړانديز کوونکو او ترتيب کوونکو په نومونو باندې پيل شوی 

تعليم د بدلون خبره ده چې يو مهم ټکې یې  يشومو اهدافو څخه يو هم د اسالماهدافو يادونه شوې او د دغو 

 دا دی :

کې بايد د ديني او اسالمي تاريخ د نصاب پر ځای د ټولنيزې او اقتصادي اوضاع زده  ښوونځيو او مکاتبوپه »

نه ورباندې ه مشکل دی سم په دې بهانه چې دين له سياست سره تړل د وړوکو زده کوونکو لپار  کړې وش ي

 چې ددې څخه يې هدف دا وو : «پوهيږي 

 دين سره د سياست تړلو د فکر له منځه وړل . له -۱

فکر تباه کول،نه يوازې  ذهنياو  مادي ،اخالقيپه تدريجي ډول د راتلونکو نسلونو د اسالمي دعوت په نوم  -۲

 ددې ډلې لپاره بلکي د ټولو متدينو خلکو لپاره تر څو په آينده کې د ځان لپاره احتياطي استاذې ولري .

ذکر شوي دي بندي کول )د اسالمي فکر د خاوندانو( اعدام ، کې  ړي سند په يوه بله مادهو د نوماو همدارنګه 

 ښځو ته لوڼو ته ځکه هغوی د مادي احتياج سره مخ کيږي .د هغوی چې د هغوی کورنيو ته سخت تماميږي 

رژيمونو عزت او کرامت له السه ورکړی نو سوال دا دی چې دا د ملي او محلي لفظ ته او فوځي نظامي  نو دا چې

 ولې ترجيح ورکوي ؟

 ددې سوال ځواب له دوو امريکايي ليکواالنو څخه :

                                                            
  : دار الشروق.خپرونهكتاب "الزنزانة" للدكتور جريشة ،  - 1



 د اسالمي نړۍ لپاره د فکري جګړې الرې 

واک فوځ د چې ورکړو  لومړيتوبمونږ فوځ ته په نورو باندې ځکه وايي : « مايلز کوبالند»امريکايي ليکوال 

) د واک او استعمار لپاره ډيره نيولو لپاره ښه فرصت برابروي او يا حد اقل بد وي زمونږ د لوبې د بريا لپاره 

 .آسانه طريقه ده او يا هم زمونږ لپاره يوه لوبه او تجربه ده(

ه چې هغه ژوند له کلره مهم وي ځکه مونږ د مثل او ځای ناستي لټون کوو او بل ځای وايي : دا زمونږ د لوبې لپا

 السه ورکړي .

په ټولو ډلو کې د هغو مشکالتو د مقابلې مو او بل امريکايي لیکوال وايي : مونږ چې ډير کوښښ وکړ نو فوځ 

 اره تر ټولو ښه ډله ده .اهدافو د پلې کولو لپ غربيموند ، فوځ د الحاد او و و و لپاره چې په مصر کې ورسره مخ 

څخه څرګنده شوه چې فوځي ظابتان فکري خلک نه وو بلکي په علمانيت باندې روزل شوي بيان او ددې 

بلکي دوی د نه وه شوې يې سره سم روزل شوي وو مګر فکري روزنه  ۍنالوجکد ظاهري ت لويديځ، د کسان وو 

نو ځکه  د علمانيت خواته کش کړيې د علمانيت نمايده ګان وو چې مصر کې مصر په سیاس ي او ټولنيزه برخه 

کلتور حاکم وو  لويديځشوې وه او دلته د  غربيمنطقه پريږدي ځکه چې دا منطقه نوره  شرق حاکمانو د  غربي

. 

 ترجيح ورکوي ؟ته خالصه دا چې دوی ولی عسکري الرې 

 کوالی ش ي .ځکه چې دا ډله په آسانۍ سره قدرت تر السه  -۱

 ځکه چې دا ډله په آسانی سره خارجي اوامر مني ځکه د دوی تعليم عسکري دی . -۲

 .قبض له يرغل او مقاومت څخه قوي وي  -۳

کارول د صليبي جنګونو په څير زيات مال مصرفول او وينې او وطني ځواک پر ځای د محلي  ځواک بهرنيد  -۴

 تويولو ته ضرورت نلري .

 او علمانيت ته مايل وي . لرې له د نورو په نسبت له دين څخه ري ډکسع -۱

 د خلکو د يوې عادي ډلې په وسيله د حکومتولی څخه د ديني عنصر لرې کول .  -۶
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خپلي  تا ده بلکې دوی د اسالم پر ضد دداو ددې خبرې معنی دا نده چې د دوی ورستی وسيله همدا فوځي کو   

 :ددې لپاره چې پاتې کيدل غواړي  ي مادي قو اجنبي 

 .) د امر او حکم تابع وي(عملي کوي يې اول : کله چې د څه ش ي غوښتنه ورڅخه وش ي دوی 

 دوی ضعيف دي کچېرې کومه ورځ د دوی پر مخ کې ودريږي .دوهم : 

دريم : د دغه نظام په داخل کې تغير راتالی ش ي هغه دا چې زوی د خپل پالر پر وړاندې او ورور د ورور پر 

 . ودريږي او بيا څه معامله صورت نيس ي چې څه خرڅ کړي تر څو واک تر السه کړي وړاندې 

 څلورم : کله چې سرکش ي وکړي ژر تابع کيږي .

ريس د څړنې موضوع ده ګيکې د کانمانه ددې سياس ي ترور شاهده ده او دغه رسوايي د امر ز او نږدې تيره شوې 

. 

زياتوالی دی او بيا په  کځوا وسله والو په نزد د واک لپاره د دښمنددې نظام پاتې کيدل د اسالم  او بالخره

 .هغوی وفادارۍ ته هيڅ احترام نلري ځکه چې کيږي ورنه اخيستل د حيا پرته آسانۍ سره 

او د ښځو او  او د رسنيو بې دينه کول  توافق وليد لويديځد بې دينه کولو په اړه مو د او همدارنګه د تعليم  

تر څو له اسالم څخه لرې ش ي، که څه هم په اسالمي کول دي  غربيټولني  ګردېځوانانو په وسيله د 

 غربييا  بدلون کړنالرې مختلفې دي مګر اهداف يې يو شان دي چې د هغه د ټولنيز  بدلونونوهيوادونو کې د 

 کول يا په واضح ډول د اسالم څخه لرې کول دي .

 په کامله توګه پای ته رسيدلي دي ؟وو پخواني اسباب  لويديځد نه او استعمار کوم چې مګر آيا هغه جنګو 

ري صورت په فکري کسغالب ګمان په ډيرو هيوادونو کې ع، ځکه په وي  نهنو نشو کوالی چې ځواب مو 

داس ې پيښ شوي دي کې دود وخت ځواب ورکوالی شو ځکه چې په مح هوصورت سره بدل شوی دی او نه د 

يرغل ته يې هم ملي يا غل ، مګر زمونږ په اند محدود کا لخوا په لبنان باندې ير کې د امري ق-ه ۱۳۱۱په لکه 
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وي ددې هدف لپاره عربي يا اسالمي فوځونه واکمن شوی دي چې نږدې مثال يې په  ېمحلي جامه ور اغوست

 .وو لبنان کې د سوريې مداخله او د پاکستان څخه د بنګلديش جال کول 

 بحث دوهم

 بدلون ټولنيز 

 زمونږ څخه څه غواړي ؟ لويديځ

د هغوی هدف واضح او ښکاره دی د مسلمانانو ايستل له خپل دين څخه او د هغوی داخلول کوم په پيل کې 

بل دين ته ، چې دا هدف د مبشرينو په خبرو او ويناوو کې پوره ښکاره دی ، بيا کچېرې مسیحيت ته د هغوی 

له دين څخه ايستل دي ، يعنې دوی  وی هغد داخلول سخت وي د دوی لپاره لومړی هدف هم کافي دی چې 

نان له اسالم څخه وباس ي او په مسیحيت کې داخل کړي کچېرې دا ښ کوي چې په لومړي قدم کې مسلماکوښ

کار امکان ونلري نو يوازې په دې باندې اکتفاء کوي چې مسلمانان له خپل دين څخه وباس ي او کچېرې دا کار 

چې ددې لرې کولو کوي تر څو مسلمانان د دين څخه لرې کړي  هم امکان ونلري نو په دريم قدم کې کوښښ

 
ً
 . 3اصطالحات کارويکولو او ټولنيز بدلون  غربيد لپاره اکثرا

 رته مراحلو کې د تبشير وسائل يو شان دي . و او په پ

 : اړيکهسره  بدلون سياس ي  لهمعنی او د هغه  بدلون د ټولنيز 

د ټولنيز بدلون مهم عامل وو ، کې فوځي يرغل په ختيځ ، مصر ، سوډان ، ترکیه ، عراق او ايران او پاکستان 

 چټک ټولنيز بدلون غوښت .وی هم شريک وو چې هغ نظامي مشرانپه دغه کار کې د عربو او 

مشکل دي ، هغه يې دغه تأثيرات داس ې درجې ته رسيدلي چې له منځه وړل  لويديځمګر اوس په ختيځ کې د 

تيځ ترک کړ ځکه چې دا خ غربدي نو ځکه  شوي  غربيعربان چې نه يې اورپا ليدلې نه اورپا ته تللي بالکل 

 کوي : خپل سلوکشوې ده او عربي مشران په دوو طريقو له خلکو سره  غربياوس زياتره  سيمه

  ردوي  غربهغوی په سياس ي ډکر کې. 
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  باس ي .ته  غربمګر د ثقافت په ډکر کې خلک 

 . تر سره کوي غوی کامله پيروي او تقليد شتون نشته مګر په فکري ډول د ه غربنې په ظاهري ډول د عي

 معنی څه ده ؟  بدلون پس د ټولنيز 

ه ټولنيز ګو تاو آرمانونو بدلون ، کلتوري بدلون ، اخالقي او ايماني بدلون او په څرګنده  ونود ملت د ازرښت

 مسلمانانو لرې کول .بدلون يعنې له دين څخه د 

يرته تګ الره بچې هيڅ د  س ېدانوم ورکوي يا مدني يا پرمختګ  وکيدل غربياو دغه ټولنيز بدلون ته هغوی د 

)ټول کړي  غربيمصر د هغه پالن له مخې چې مخکې يې ترسيم کړی و څنلري ، دوی سخت کوښښ کوي تر 

نن ورځ مونږ وينو هغه ټولنيز په ورو ورو سره دا کار په بريالی ټوګه تر سره کوي ، کړي(  غربيعالم اسالم 

د يرغلګرو او استعمارګرو په الس تر سره کيده هغه نن د ملي او وطني خلکو په الس تر سره چې بدلون به 

 کيږي .

مختلفو برخو کوم چې  نو دا دی د ټولنيز بدلون اصلي مقصد  : يعنې په حقيقت کې اسالمي امت د خپل دين د

 مليږي لرې کول دي .اد دنيوي ژوند په مختلفو برخو کې ش

 نګړې اځد فکري جګړې نوی تکتيک دی چې دا په  غربوي کوم چې د  طريقېمګر ددې بدلون لپاره وسائل او 

 ان شآء هللا ... لولوکې درس 

 دريم بحث

 وسايلکولو  غربيد ټولنيز بدلون او 

تر څو يو اوږد مهال پالن جوړ کړی دی يې له خپل دين څخه د اسالمي امت د لرې کولو لپاره د ټولنيز بدلون يا 

چې ممکن احساس نه  الرو انتخابداس ې لپاره د بدلون د يا او نه رسيږي په لڼد وخت کې امت خپل هدف ته و 

 او د بدلون دغه پالن داس ې دی :ش ي 
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  دا ده چې د خپل هدف تر السه کولو لپاره له مونږ ) د په دغه پالن او استراتيجي کې د دوی مهمه وسيله

ه پرې ش ي ع] تر څو ونه د خپل ښاخ په ذريور ټاکي دمسلمانانو له ډلې څخه ( خپل استاذی اجنټ او مز 

 د الرې تا دکوم بدلون راوستل چې د دوی هدف وي لکه : سياس ي بدلون هغه که د فوځي کو  او بيا د 3[

يې په وسيله  يد همدغه استاذلکه څنګه مو چې مخکې اشاره ورته وکړه  وي وي او يا هم سياس ي ترور 

 .تر سره کوي 

  کې راولي او بيا د  زړونود امت فکرونه او عقايد دي ، دوی لومړی بدلون په فکرونو او هدف د هغوی

راوستلو لپاره هم کوښښ کوي لکه :  بدلون  د لږاو عاداتو برخې ته داخليږي او دوی  دودونواخالقو ، 

 اسالمي تحيه پر ځای نور الفاظ کارول .د په چپ الس خوراک او 

 غوره الرې يې لپاره ته د رسيدو کوم چې خپلو خبيثو اهدافو ی چېرې د دوی د مفکرينو ليکنې نه و او ک

که د هللا تعالی ، او  يپه پالنونو او تکتيکونو نه وو پوهيدل غربد به د اسالمي امت په اړه ټاکلې نو مونږ 

 . ی به يې امت له دين څخه لرې کړی و  ی نو د دوی د ژور او دقيق پالن په وجهفضل نه و 

  او کله چې د ټولنير بدلون لپاره د هغوی کړنالرې د امت فکر او عقل وي او بيا د هغوی عقايد او زړونه

پوهانو ، روانشناسانو  ومختلف وسايل په کار اچوي کوم چې د ټولنيزيې اره پنو د هغوی د عملي کولو ل

 لخوا ترتيب شوي وي .

وسائل د دا د عملي کولو لپاره نورو ته د قناعت ورکولو مختلفو وسائلو څخه کار اخلي چې  ناو د دغه پال 

ټينګ نه وي کچېرې متدين کسان د هغه باندې هغو کسانو په السونو عملي کوي چې دوی پخپل دين 

کږوي او دا کار د يې الرې څخه  ېپه مختلفو وسوسو مهار کوي او له سميې څخه اجتناب وکړي دوی 

شعار الندې تر سره کوي تر څو خلک د دين څخه په لرې کولو تر  د آزادۍعلمانيت ، قوميت ، د ښځې 

 قانع کړي .

  بیانوو .او دا په همدې دريم بحث کې ان شآء هللا

 .دوی اسالمي امت په څه طريقه له دين څخه لرې کوي دا چې د ټولنيز بدلون وسائل کوم دي ؟ او 
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 دا وسايل عبارت دي له : علمانيت ، قوميت او د ښځو آزادي .

 علمانيت ) بي ديني ( اول 

 د علمانيت معنی :

ورته کول راځي ، که پمعنی د علم د شعار  هکله چې د علمانيت د کلمې اشتقاق ته نظر وش ي نو د دغه کلمې يو 

داس ې وي نو بيا د اسالم سره په ټکر نه ده بلکي د اسالم له وسائلو او ځنو اهدافو څخه دی ، مګر کچېرې د 

 داس ې ده :يې دغه کلمې اصلي معنی ته رجوع وکړو کوم چې ډير مسلمانان پکې تيروتي دي نو اصلی معنی 

 «Unreligous»نه اخيستل شوې او د  «Secular »کلمې ژباړه ده چې د  «Secularity »علمانيت د انګليس ي د 

 . دهکلمې مرادفه کلمه ده چې معنی يې : بي ديني 

حکومت اعالن کړی او ځنې نور ددې کار شوق لري او مونږ د  علمانيچې ځنو د  له همدې کبله موږ پوهيږو

ې چې احساساتو ته صدمه هدف څه دی پرته له ديې دغه کلمې د ټاکلو په سير پوهيږو چې ددې څخه 

فرق کې تصور او فکر اعالن او د يو بې دينه دولت د اعالن تر منځ د دولت  علمانياو مونږ بايد د  ورسيږي ،

 .خبيثه ژباړه ده هکوو چې د دغه کلمې ژباړه په علمانيت سره يو  فکروکړو ، نو مونږ 

دينه حکومت پر ځای باندې د علماني حکومت اعالن کوي چې يعنې : ددې خبرې سير څه دی چې د بې 

 لول او تير ايستل دي .و ده هدف يې د خلکو غ يعلمانيت خپله بې دين

دا د هغو کسانو مکر او فريب دی چې دغه کلمه د خپل مقصد پرته کاروي او پر مونږ ټولو واجبه ده چې د  او

 بيث لفظ له منځه يوسو . دغې خبثې کلمې اصلي مقصد خلکو ته ورسوو او دا خ

 تر منځ : لويديځاو  ختيځعلمانيت د 

د هغه کې  لويديځکې دا څه عجيبه نه وه چې علمانيت )بې دينی ( ځای ونيو ، ځکه چې په )غرب(  لويديځپه 

د مختلفو خلکو پر وړاندې د منحرفې کليسا واک او له ظاملانو سره الس  لويديځلپاره شرايط برابر وو لکه : د 

عقل باندې د ډبرې ايښودل په دا يو کول ، د هر ډول فکري پراختيا او علمي انکشاف پر وړاندې دريدل چې 

 .ډبرې ايښودلو څخه هم خطرناک دي  لهدي چې په زړه باندې 
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د ګناه او جرم د بښنې سندونه ورکول پر خلکو يې  يېلکو ته او همداس ې )د کليسا دا ستر انحراف وو( چې خ

خپله سوداګري کوله او په حرامه الره يې مال الس ته راوړلو ، په سلهاوو بلکي په زرهاوو کسان د هغوی د 

 ولکې الندې زندانونو کې پراته وو . ترمحاکمو د څارنې او مزاحمت 

هر عمل لپاره عکس العمل وي چې په قوت کې ورسره مساوي خو د چې  ياو په نړۍ کې د هللا تعالی سنت دا د

ورسره مخالف وي ، هماغه وو چې جګړه او مقابله پيل شوه ، د علم مقابله د کليسا پر کې په لوري او جهت 

وړاندې او بالخره د علمانيت په اعالن سره پای ته ورسيده يعنې له دين څخه د سياست او دولت جالوالی او 

 ديوالونو په منځ کې بند شول .د کليسا واکداران د کليسا د بالخره 

سربيره په دې د اورپا د تاريخ شرایط د علمانيت او له دين څخه د دولت جالوالي د خپريدو لپاره برابر وو ، 

 تحريف او 
ً
تر شا د  تحريفاتوګرځيدلی وو چې د ډيرو يې خپلو  هوا او غوښتنو موافق د مسيحي دين کامال

و الس وو نو دا څه عجيبه نه وه چې له دين څخه د سياست جال کولو تر شا دې د يهوديانو الس وي يهوديان

 لکه څنګه چې امريکايي ليکوال اشاره ورته کړې .

 نو هماغه وو چې دا منحرف دين له ټولنې څخه لرې او د کليسا په ديوالونو کې بند شو .

تر د ديني مشرانو  او او دا څه عجيبه نه وه چې وروسته له دې هغه دين چې د کليسا په ديوالونو کې بند شو  

ا څکډ رقص او ناو سندرو بدل شو او بيا په هغه پس ې د نارينه او ښځو  ۍپه موسيقملونځ  سرپرستۍ الندې یې

 يې د رهابيت په نوم تر سره کول . 

او دغه مادي رونک  دا تر يوه وخته پورې وهدرجې ته رسيدلی وه که هم  ۍنالوژ کتاو هغه وخت اورپا د علم او 

 .جذب کړي وو ته وخت خلک خپل ځان  هاکثر 

دوی د اسالمي دوی بې خبره وو، ، ته نقل کړي  ختيځاسالمي )بي ديني( او کله چې دوی وغوښتل دغه علمانيت 

په تاريخ کې  ختيځچې د اسالمي اوضاع او شرايطو ته نظر ونه کړ او دا حقيقت يې هم نه وو درک کړی  ختيځ

د علم او علماوو پر په تاريخ کې مسلمانانو د دولت د جالوالی تصور بالکل موجود نه وو ، د  څخهدين  له

او نه دا  وجود نلري د څارنې محاکم کې زمونږ په اسالمي تاريخ او يت او ازار موجود نه وو ذوړاندې هيڅ ډول ا
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علماوو  )زمونږ په اسالمي امت کې چې هر چا ( له، د بښنې سندونه ورکړي  (په فريب سرهته )خلکو څوک چې 

کسانو چې د او هغو  ياو رټلی يې د ي هغه شاته کړ امت کږه الره يې غوره کړې کوم انحراف کړی  څخه

په زړونو کې ځای ورکړی او هغوی يې لومړي صف امت هغو ته  الره غوره کړې اسالمي ۍصداقت او رښتينول

د دين او دولت تر منځ جالوالی نشته ځکه چې دولت په کې ته مخکې کړي دي او همدارنګه زمونږ په دين 

 دين پرته دولت نشته .له دولت پرته دين نشته او د د دين برخه ده او اسالمي فقه کې 

هغه او همدارنګه زمونږ دين په هيڅ صورت کې دې ته اجازه نه ورکوي چې د اسالم تر څنګ دې علمانيت وي 

، ځکه چې کېمعقوله چې وايي : اسالم د عقيدې او قانون د کړۍ تر منځ دی او علمانيت د قانون په کړۍ 

د هللا تعالی سره دا خوښوي چې جزيه او تقسيم نه قبلوي او نه تچې هيڅ  عقيده ، شعيره او شريعت دیاسالم 

چې د هغه به داس ې پيروي کوي لکه چې هغوی د خلکو لپاره قانون او شريعت جوړ کړي  نور خدايان وي دې 

 څنګه چې په عقيده او شريعت کې د هللا تعالی پيروي پکار وي .

پخواني په هم  ختيځاو اسالمي نظريې ته ځنې ناپوهه تسليم شول  لويديځهمدارنګه په اسالمي ختيځ کې د 

نو دين يې وو  ي رامنځته شو  اتانکشاف ۍنالوژ کپه څير د علم او ت لويديځصورت نه وو پاتې هلته هم د 

ره په خپل دنيا او بالخلکه  پر خپلو ځانونو يې دين داس ې حرام کړعلمانيت شعار يې پورته کړ او د پريښود او 

 الره يې پريښوده . جهاد او عملد  و نيکونوخپلد عيش کې ډوب شول او 

 د علمانيت د خپريدو وسائل :

په خاوره کې د علمانيت د خپريدو  ختيځد اسالمي د اوږدې مودې راهيس ې د ډيرو الرو په وسيله  لويديځ

د واک په يې خپل ميراث پريښود او دوی او محلي واکدارانو ته ملي  پرديو واکدارانواو کله چې  کولوکوښښ 

دو د علمانيت د خپرييې په کارولو سره نالوژۍ او نورو کلکه : علم او ت وسائلو نول نو د ټولوېښتخت ک

چې په دريمه او څلورمه درجه کې وو  عجيب او غريبډير هغه اسالمي هيواد لپاره  دا کار دوکړ نو  کوښښ

مه کړي بي سوادي خت ٪۳۹يا  ٪۶۹د  وګړو او اوالدونود خپلو چې مخکې له دې ،هغه ته تلويزيون داخليږي 

 . ورواله راتګ  ود رنګه تلويزونپه مختلفو هيوادونو کې چې ډير فقير هيوادونه دي بلکي مونږ 

 او هر چې د سيکولرزم يا علمانيت د خپراوې وسايل دي هغه دا دي :
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 .د تعليم له الرې د علمانيت خپرول -لومړي 

 . راو چاپي اثاکې لکه: راډيو ، تلويزيون ، سينما  ودوهم : په رسني 

 .دريم : قانون 

 چې هر يو جال جال بيانوو :

 تعليم : -اول

 وايي:« لورد کرومر»حاکم لخوا ټاکل شوی په مصر باندې د انګلس ي اشغال 

پوهنتون سره وو ،  رواک له ازه مصر ته وړاندې شوی وو د هغه د وطني زده کړو کوم منهج چې د انګليس لخوا

د هر ډول اصالح پر کې هغه ازهر چې په دين کې سختي کوونکی ، د وچ سلوک لرونکی او د تعليم په برخه 

نو ستر ديني تعصب وړاندې دريځ غوره کوونکی وو او کوم زده کوونکي به چې له دغه پوهنتون څخه فارغيدل 

له به چې د ازهر د پراختيا او اصالح لپاره څه امکانات ک به ورسره وو او د دوی سره به لږ فکر او قضاوت وو ،

 .او دا ګام يې ډير خطر ناک وو له داخل څخه به يې مخنيوی کيده برابر شول 

تعليم د  بې دينهد  وجهوو نو په همدې  يناشونعملي کول به هغه د هيله به پيدا شوه نو څه  د اصالحمګر که 

به هغه په کاميابۍ سره خپور  چې بالخرهه چې د ازهر سره په رقابت کې وو وه کوم ب به تړل شوې اصالح ساحه 

 شو .

 .3ش ي او يا ورک ش ي ې پراختيا ومومي او يا دا چې مړ: يا دا چ نو ازهر د دوو څيزو په منځ کې وو 

 پر  هغه چې پر مسلمان مصر باندې د انګليس د اشغال د وينا يوه برخه ده« لورد کرومر» دخبرې  پورته

 .مرسته کړې وه « دنلوب »د لندن د الهوت پوهنځۍ څخه فارغ شوي مهال حاکم وو او  د ده سره 

 او د نولسمې پيړۍ په آخري برخه چې هغه ويلي دي: د خبرو پوره کوونکي دي  «جب» ستشرق او دا د م (

 2شو ( کې د انګليس لخوا په مصر او هند کې د علماني تعليم پالن په پوره اهتمام سره عملي

  او بيا دغه خبرې د امريکايي مبشر لخوا پوره شوې: 
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 ي ابو ريده .ژباړه محمد عبدالهاد –وجهة االسالم / ليکوال مستشرق جب  - ۶
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لخوا انګليس د کله چې فلسطين  م۱۳۳۱ –قمري هجري  ۱۳۱۴په کال د « زويمر »د مسيحي مبشرينو مشر 

  داس ې وويل :ته غوندې جوړې شوې  کېوو په قدس کې د زيتون په غره  شوی اشغال 

پورې مونږ په دې باندې توانيدلي يو څو په اسالمي هيوادونو کې  ړۍ له دريمې څخه تر ننپيوروڼو ! د اتلسمې  

 برابرنسل داس ې په اسالمي هيوادونو کې او تاس ې ته مو ګه کړو نپر ټولو تعلیمي پروګرامونو خپله قبضه ټي

او ، او نه هم ددې رابطې د قايمولو او د هغه د پيژندلو څه اراده لري سره هيڅ رابطه نلري تعالی هللا د چې  ی کړ 

په دې ترتيب سره مو داس ې  کې مو نه دي داخل کړي تاس ې مسلمانان له اسالم څخه ايستلي خو په مسيحيت 

نسل برابر او چمتو کړی چې استعمار د هغه په انتظار کې دی، داس ې نسل چې د سختۍ په وړاندې مقابله 

مرتبه تر السه کړي د عيش او ټمبل دی کچيرې کوم لوړ مقام او  او غوښتونکینش ي کوالی، بې پروا،راحت 

شهواتو څخه قربانوي او که له که څه زده کړي هغه به  شهوت پرستۍ له کبله کومه د ځوانمردۍ سخا نلري 

 څه مال جمع کړي هغه به په خپلو شهواتو کې مصرفوي.

ادونو کې د چې په اسالمي هيو  مونږ ته څرګنده شوهاو ددې خبرو د بيان ګټه دا ده چې  .دا وو د دوی خبرې ..

له دين څخه لرې شول نو دا کار چې کله هغه وخت پريښودل  مسلمانانتعليم په اړه غفلت وو ، نو يرغلګرو 

ځکه چې سړی د کوم ش ي په اړه پوهه هغه وخت صورت مومي چې کله د دين په اړه پوهه له منځه يوړل ش ي 

و ناپوهي خپره کړه او په خپلو استعماري ونلري د هغه څخه بد وړي او دا چې دوی څنګه د دين په اړه جهل ا

 هيوادونو کې يې د ديني تعليم ساحه محدوده کړه ، له الندې الرو څخه يې کار واخيست :

 :هڅهو محدودلد يني تعليم د دپه مادي او معنوي ډول  -لومړۍ الره

پرانيستل لکه څنګه تعليم لپاره الر بې دينه الحادي د د ديني تعليم په مقابل کې  مادي داس ې چې:

مهال د  انګليس لخوا د مصر او هند د اشغال پرد چې هغه ته اشاره کوي « جب» ستشرق چې م

لکه : شول او محدود تعليم پيل شو او د ديني تعليم لپاره مادي امکانات تنګ الحاد يا علمانيت 

محدودول هغوی ته لږ مادي امکانات ورکول تر څو خلک د ديني تعليم څخه  د ديني مرکزونو

 . نورو ته مخه کړي او د هغه برعکس د بې دينه تعليم لپاره د امکاناتو پراختيا

د ديني زده کوونکو او استاذانو سپک ګڼل او د دين او نورو  : داس ې چېاو په معنوي ډکر کې 

او نورو مراکزو د فارغ  کزو اد ديني مر ر منځ تفرقه اچول ، مو د زده کوونکو او استاذانو تو عل
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شويو تر منځ په منصب او اجرت کې فرق کول په داس ې شان چې نه کوچنی او نه لوی زده کوونکی 

 ورباندې پوه ش ي او ددې )رذالت ( هيڅ احساس ونکړي.

 ه الر:دوهم

لومړی د زده کوونکي عام  ، تر څو )تحصيلي بورسونه(  ر اسالمي هيوادونو ته ليږل بهرنيو غي

او  شرق تعليم زيات او ديني تعليم يې کم او د هغه قدر يې له ذهن څخه ووځي او بل دا چې د 

بې به  يزده کوونک او سره يې تعلق پيدا ش ي تر څو د هغوی غير اسالمي خوی غوره کړي  غرب

ليد به کوي چې بالخره به فکره هر څه کاپي کوي د هغوی د لباس ، خوراک ، څښاک او سلوک تق

يو کتاب داس ې  غربيانود ډوله جوړيږي او حتی تر هغوی هم زيات ، دغه مطلب ته  غربييا  شرقي

  سيمه منځني ختيځد  وحاکمان غربي: اشاره کړې ده 
ً
شوې  غربيپريښوده ځکه چې دا سيمه اکثرا

 غربد سياست په ډګر کې پريښ ی خو د يې  غرب"غوره کړې :  ې حاکمانو دوې الر وه او د عربو 

 . 3" د خلکو يو کتله جوړه کړې کې لپاره يې په ثقافت 

او دا طريقه يې پخوا په الره اچولې وه کله چې هغوی فارغ ش ي او خپل وطن ته راش ي نو د استاذۍ 

 وي .دنده به ور سپارل کيږي تر څو د نويو کسانو ليږلو او د بهرنيو کسانو ګمارلو ته ضرورت نه 

بدلون راغلی دی چې د هغه کس چې اورپا  غربياو اوس په ختيځ کې دومره ":  مخکنی ليکوال وايي

 چې ځنې عرب  ل ديکنه وي تللی فرق کول مشته ته تللی وي او هغه چې اورپا 
ً
 غربياننو يقينا

لکه : شيخ رفاعه الطهطاوي چې باريس ته د پنځو  "شوي دي پرته له دې چې اورپا ته تللي وي 

 :  وويلپورې کله چې را وګرځيد  ۱۶۳۱-۱۶۲۶کلونو لپاره ليږل شوی وو له 

يو بل ته ګوري دا ډول جسدونه پکې اوړي ، نارينه او ښځې پکې کډ وي او  ېکوم چرقص  غربي

ت اواز پورته کړ داس ې چې د اسالمي يند فرعو يې او ځوانۍ رنګ دی او بيا  ۍرقص او نڅا د مست

وو او د هغه  «رافع»مصر له پامه غورځول او د فرعونيت آواز پورته کول او د هغه وروسته 

او « مرآة االسالم »او « مستقبل الثقافة في مصر»کتابونه وو او د هغه « طه حسين »ته بيا وروس

 مي ديد له مخې وڅيړو .ضرور نه ده چې هر يو د اسال «  الشعر الجاهلي»د هغه مخکې 

څه هم ځنې دغه که کړه  ورتهناره پ د آزادۍمين چې په مصر کې يې د ښځې ااو همداس ې قاسم 

 .....ته کتاب شيخ محمد عبيده ته منسوبوي او د هغه مشر سعد زغلول 
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محلي نه وو ، نو دوی چې څه ويلي يا ليکلي وو څه عجيب نه وطني او د دغو ټولو تربيه او ثقافت 

 .( د پالن يوه برخه وه تر څو اسالمي ارزښتونه له منځه يوس ي غربوو ځکه چې هغوی )د 

په خاصه ټوګه هغو هيوادونو دوره تر اوسه باقي ده  وهيوادونو ته د دغو ځوانانو ليږل غربياو 

په اړه ويره لري چې په يې چې دوی  کساناو هغه دي ) د ژوند سطحه يې ټيټه ده (« ميهنا»کې چې 

 رښتنې توګه به بيرته اسالم ته را وګرځي .

ون څخه ثانوي دورې ته ښکته ه وکړه څو تحصيلي بورسونه د پوهنتاو دوی دې ته زياته پاملرن

کړي چې دا يو خطرناک سن دی ، ځوانان به يې له يوې تړل شوي ټولنې څخه يوې پوره پرانستل 

رفاعه »شوې ټولنې ته نقلول نو د هغه د ذهن کچه به د هغه د زړه د کچې وروسته بدليده لکه د 

په ټول په پنځه کلونو کې به او دې ته به هم پاملرنه کيده چې ، په هکله مو چې ولوستل« طهطاوي 

مهم منصبونه  کله به چې ددې مبارک سفر څخه را وګرځيدلاو ليږل کيږي ځل  ازې يويو کې کال 

او يا  ته ادامه ورکوله وارۍ  مهض د خپلې دوستۍ او وفادارۍ ورکول کيدل او په دې توګه به يې به 

 تر دوستۍ او وفادارۍ هم زيات .

  دريم الره :

ته د  مسيحيتول وو ، چې په لومړي سر يې هدف خپر او پوهنتونو ښوونځيو بهرنيوپه اسالمي هيوادونو کې د 

د کې بيروت په يې همدې وجه ځنې تبشيري غونډې جوړې کړې او په يې او هغه مهال  مسلمانانو رابلل وو 

د نصيحتونو څخه  "زويمر"، مګر د جوړ کړامريکايي پوهنتون کې يې او په مصر  کړهپوهنځۍ جوړه  يانګليس 

چې مسلمانان په مسيحيت کې  نه دیدا یوازې ته يې کړي وو چې : زمونږ مطلب  مستشرقينوپه استفادې چې 

لرې کړو يې او يا حد اقل له اسالم څخه بلکي دومره هم کافي ده چې هغوی له اسالم څخه وباسو داخل کړو 

 همدا کار تر سره کوي . ښوونځي او پوهنتونه بهرنيپه اسالمي هيوادونو کې مهال اوس نو 

 چې دا کار له ځانه سره دوې خطرناکې پايلې لري :

  د عربي او قدر لوړول دي  ستاينهانګليس ي ژبې د د عربي تحقير او تر ټولو لږ ضرر يې دا دی چې ،

 
ً
 دي .د دين حقير او خار ګڼل  تحقير اصال
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  داس ې معلم او استاذ وړاندې کوي چې علمي سطحه 
ً
ټيټه وي يې دوی د ديني علومو په برخه کې قصدا

 خلکو ته سپک معرفي کوي چې دا مال او د دين عالم دی حال دا چې دوی د خپلو ديني 
ً
او يا يې قصدا

 خلکو ته لوړ معرفي کوي . وی راهبانو او مشرانو قدر او احترام ساتي او هغ

خو زمونږ د برحق دين  يدين علماء او راهبان د قدر او احترام وړ ګڼشوي يعنې : د خپل تحريف او منسوخ 

 دی (.او شيطانت علماء خلکو ته سپک معرفي کوي ) دا د دوی ستر رذالت 

 الره : څلورمه

د ازهر د پراختيا لپاره « کرومر»له منځه وړل ، مونږ وليدل چې  نصابپه نوم د اسالمي او پرمختګ پراختيا  د

س يا زيات کلونه وروسته د هغه د و څخه وروسته نورو پنځ 3«کرومر»د غږ پورته کړ او دا مو هم وليدل چې 

چې  ځنو تبشيري غونډو دا غوښتنه کولهڅخه مخکې او وروسته « کرومر»او همداس ې د  ږ پورته کړغپراختيا 

د  نصابد دين د کې د بدلون نه وه بلکي خبره په عام تعليم  نصابخبره يوازې د معهدونو او ديني پوهنځيو د 

و، تر ټاکل الدين يو ضعيف کسبه یې معلم او په قصدي ټوګه او دا محدوديت ډير پيچلی وو .... بدلون وه 

 .وو مسخره کول  هد هغهدف  يې له بل اړخاو  څو څوک ورباندې پوه نش ي چې دوی له دين څخه نفرت لري 

په  ۍد پوهنتونو او تکنالوج ېچ یاځپر  ېدد ی کفري حشر لخوا يرغل شو، هغو  يوالړ افغانستان د ن ېکله چ

د جهاد د وخت کامل ، سالم اسالمي  ېي یاځد هغه پر  ی و  ی ړ د درس ي موادو او وسائلو کومک ک ېبرخه ک 

 . ړته ک ځرا مين ېي نصاب ښ ېخو  ېاو د خپل ل ړ مصرف ک ېپه ميليونونو دالر ي ړ يو  هځنصاب له مين

 هځامريکا د خپل سفير په ذريعه د پاکستان سره د نصاب بدلولو په موخه يوسل پن ېم ک  ۲۹۹۶کال  په

همدا شان دغه  هړ دا مرسته وک ېي سرهد افغانستان  هګاو همدارنوکړه مرسته  الرډمليون ( ۱۴۱) تښلويڅ

عربستان د  يد سعود رګم ،ړعربستان حکومت ته هم وک ید سعود ېي انديزړ مرسته او د نصاب بدلولو و 

 . هړ شو، امريکا هم خپله مرسته فسخه ک یاړ فورمول رد ک ېحکومت له پلوه د نصاب د بدلولو امريکاي

                                                            
 د انګليس لخوا د مصر د اشغال پر مهال د مصر حاکم وو . "کرومر" - 1
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 ېي هړ په ا ېدي چ ي ړ بيان ک هګد موشت نمونه خروار په تو  يکټ هڅمو  هړ اوسني تغير شوي نصاب په ا د

 : دوږ ته پري ېقضاوت تاس 

 : تياوي ګړ : ديني نيماول 

 : په مفکوره روزل  ۍنسل د ديموکراس  وانځ -۱

د اجتماعياتو په مضامينو  ېته زياته توجه شوي ده چ ېمفکور  ۍالحاد او ديموکراس د  ېموجوده نصاب ک  په

 :دا دي ېي ینمون ېينځد مطالبو  ید ی طرزالعمل بيان شو  تړښنظام د جو  ېدد ېک 

دي [ .!  خهڅ ګېاو مشرانو جر  ګېعبارت له ولس ي جر  ېچ وي ړ خلکو او دولت د پاره قوانين جو  قوه مقننه : د]

 . ( ۶)اجتماعيات، صنف: ششم, ص: 

 : ليکي هړ اساس ي قانون په ا د

 مږ لخوا تصويب شو ددغه قانون په شي يګ هـ.ش. د ولس ي جر ۱۳۶۲لري په  ېماد” ۱۶۱“ ېقانون اساس ي چ ]

جامعه مرفه و مترقي بر اساس عدالت اجتماعي ، حفظ کرامت انساني ،  کیدولت ايجاد “راغلي :  ېماده ک 

 [ ”حمايت حقوق بشر ، تحقق دموکراس ي .. مکلف است

 . ( ۱۹اجتماعيات، صنف: ششم, ص: )

نو اله آسماني ادي ېراغله چ تهځمن ېلپاره ؟ په اورپا ک  هڅراغله ؟ د  هځمن ې ر ېچ ېپيژنو چ ږديموکراس ي مون او

په  ېپوره صالحيت ورکوي چ ولوځر ګانکار کوي او خپله بشر ته د شريعت ، حالل او حرام  هګو تپه کلي  خهڅ

ِّ  یيو معاصر شرک دد هللا تعالی سره په حکم کې دا  هګتو  ېد
َّ
 َّللِّ

َّ
ال ُم إِّ

ْ
ُحـــــك

ْ
نِّ ال  ( )إِّ

 : د کفري تقليد او فحشاء رواجول  ېنسل ک  وانځپه  -۲

 ېد کفري تقليد او فحشاء او ب اکهډمطالب او چاپ شوي تصويرونه په  يرډ ېنصاب په کتابونو ک  ېاوسن د

او  ون ګډ ځتر مين وښځاو  حجابه تصويرونه، د نارينه ېب وښځبلنه کوي لکه د  ندهګر څته  يلور  ۍشرم

 . نور  ېاو داس  اختالط او کفري کلتور 
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تعليمات مدني  ۱۱-۱۹کورنيو تصويرونه )صفحه  انهګد بي ېپه مضمون ک  "تعليمات مدني":د  ول ډمثال په  د

دروس  ۲۳-۲۱-۱۱يا اختالط تصويرونه ) تعليمات مدني, ص:  ون ګډد  ځتر مين وښځصنف هفت ( د نارينه او 

 .او نور  3( ۳۳اجتماعي, ص: 

حجابه  ېفاحش ب ول ډدا  ېاو بل دا چ حرام دي ول د روح لرونکو تصويرونه چاپ هضرورت ېب ېاول دا چ 

يا مختلط تصويرونه چاپول د فحاشت او کفري تقليد او صفاتو رواجول  ګډ وښځاو  او د نارينه تصويرونه

 . دي

ُروَن  »: فرمايليهللا عليه وسلم  یرسول هللا صل ِّ
َصوا

ُ ْ
َياَمةِّ امل قِّ

ْ
اًبا َيْوَم ال

َ
اسِّ َعذ دَّ النَّ

َ
ش

َ
نَّ أ   2«إِّ

 .  ید ونکوړ سخترين عذاب د تصوير جو  خهڅله خلکو  ځد قيامت په ور  :ژباړه 

دا عمل په خلکو  ې( ته د خلکو بلل دي چ وښځنارينه او  انهګاو اختالط )د بي ۍحجاب ېب ېتصويرونو ک  ېپه د

 ]: هللا سبحانه وتعالی فرماييد منکر او فحشاء خپرول دي ،  ېک 
ُ
ة

َ
ش احِّ

َ
ف
ْ
يَع ال شِّ

َ
ْن ت

َ
وَن أ بُّ يَن ُيحِّ ذِّ

َّ
يَن إنَّ ال ذِّ

َّ
ي ال فِّ

لِّ 
َ
اٌب أ

َ
ُهْم َعذ

َ
َمُنوا ل

َ
ُموَن  يٌم آ

َ
ْعل

َ
 ت

َ
ُتْم ال

ْ
ن
َ
ُم َوأ

َ
ُ َيْعل

َّ
َرةِّ َوَّللا خِّ

َ ْ
َيا َواآل

ْ
ن ي الدُّ  . 2[فِّ

 هغه کسان چ هړ ژبا
ً
په دنيا او  ی هغو  ي ړ کارونه خواره ک هړ فحشاء او ناو  ېک  لهډد مؤمنانو په  ي ړ غوا ې: يقينا

 . ږی نه پوهي ېاو تاس  ي ږ دي هللا )جل جال له( پوهي ړ د سخت دردناک عذاب و  ېآخرت ک 

 : د اسالمي شريعت خالف مطالب -۳

 يادونه نټد آالتو او ا یمطالب د اسالمي شريعت خالف دي لکه: د موسيق يرډ ېدغه نصاب ک  په

يوه ظاملانه لوبه ده په اتفاق معاصرو فقهاؤ  ېچ "بزکش ي"، وزلوبه ( ۴۳کتاب، ص:  توښدوهم صنف، د پ)

, صنف: ی ، در ۴۱کتاب, ص:  توښدي) دوهم صنف, پ ېنړ لوبه قمار او ظاملانه ک ېپه د ېچ کهځحرامه ده 

 (۳۳سوم ص: 

 . نور مطالب ېاو داس (  ۶۱, صنف اول: ص: ی اور پرستو اختر ) نوروز ( مطلب )در  د
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بغير له دائره )دف( د نکاح په  حرام دي ېد قرآن او سنتو په نصوصو باند ې آالت او سندر  ول ټموسيقي  د

 .ېد پاره د خاصو شرعي شرائطو په چوکات ک  وښځد  ېوخت ک 

يكون في أمتي قذف ومسخ وخسف، قيل يا رسول هللا: ومتی ذلك؟ »هللا عليه وسلم فرمايلي: یهللا صل رسول 

 . 3«إذا ظهرت املعازف وكثرت القيان وشربت الخمور «: قال

 ېک  مکهځ(، خسف )په دلېباران يا ويشتونکي عذابونه، مسخ )شکل بدل برو ډبه د  ېزما په امت ک ژباړه: 

 ې؟ وي ي ږ کي تهځهللا عليه وسلم کله به دا را مين یيا رسول هللا صل هړ وک تنهښش ي. چا پو  تهځ( را ميندلېغرق

 .ي ږ کي لڅښ ش ي او شراب يرډ ارګش ي، سين کارهښموسيقي ظاهره او  ېفرمايل: کله چ

 : د شرعي احکامو او مسائلو تحريف  -۴

 : لکه ید ی شو  ښښد شرعي احکامو د تحريف کو  ېدغه نصاب ک  په

مواد مخدر  ېپه دغه نصاب ک  رګدي م خهڅعبارت له شرابو "خمر" ، چرس او پودر ترياک  ېمخدر چ مواد

حال دا (  ۶۴, صنف: سوم ص:ی اشاره نه ده شوي )در  څخو شرابو ته هي شوي  ودلښپودر ، چرس او ترياق 

د شرابو  ېد چرسو او ترياکو په نسبت په اسالمي شريعت ک  رګمواد مخدر )ضرر لرونکي ( دي م ول ټدا  ېچ

 خهڅ "خمر"د شرابو  ی هغو  رګمدی  ی شو  اکلټاو د دغه سزا د پاره حد  ید یسخت وعيد راغل هړ په ا "خمر"

او  ګد سيکوالر د فرهن رګم دي ي ړ ک ېالند وښتر پ ېد خپل دين احکام او مسائل ي ې ړ کده يادونه نه  څهي

 . نش ي نهپريشا ېخيال ورباند ی د هغو  وڅتر  ید ړی احترام ک ېعاداتو ي

قانون بشر اين است که حقوق انسان  "ليکل شوي دي: ېپک ېچ ی بشر د حقوق په نوم يو مطلب ليکل شو  د

ميکند ، به کدام مذهب اعتقاد و به کدام قوم تعلق دارد  ګېرا بدون در نظر داشت اينکه در کجا زنده 

 . ( ۱۴۶, صنف: چهارم, ص: ی .)در  "حفاظت ميکند

د مسلم حقوق جال او د  ،یلوي فرق د ېد مسلم او غير مسلم په حقوقو او احکامو ک  ېپه اسالم ک  ېدا چ حال

لکه  یفرق د ی هم لو  ېپه حقوقو او احکامو ک  "كافر"د غير مسلم  هګغير مسلم حقوق جال دي، همدارن

                                                            
 .۶۶۳۰السلسلة الصحيحة  و،الدنيا في ذم المالهي  یالترمذي في الجامع و ابن ابرواه  - 1
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ته په يو شان  ولوټدغو  ی ته حقوق او احکام لري خو دو  تهانځاحکام لري، ذمي او معاهد  انتهځحربي 

 څخه کاپي کړی دی. لويديځد يې او دغه قانون قوقو قائل شوي دي ح

 : نـشـنـلـيـزم او مـاده پـرسـتـي -۱

 ی تأکيد شو  ېباند ۍوطن پرست ،ۍد ماده پرست یاځته د دعوت پر  ېلور  ګۍد هللا د بنده  ېدغه نصاب ک  په

 . ید

 
ً
هدف د هللا بنده  ېيعن : الف: هللا وو ېد جهاد د وخت نصاب ک  ېچ ېکتابونو ک  توښ، پ ی صنف در  ړی : د لوممثال

 . ید ی شو  لړ انار عنوان راو  –د الف  یاځد هغه پر  ته بلنه وه ګی

 په دغه نصاب کي د وطن  ید ی شو  لړ سرود راو  ی: ملي بيرغ او ملېسر ک  ي ړ د هر کتاب په لوم او
ً
او ظاهرا

به د وطن د پاره  کلهڅهي ي ړ او د هغه د اوامرو لحاظ و نه ک ګۍد هللا بند ېچ وکڅدي خو  ې ير ډ ېالپ یدوست

مظلوم ولس سره  ېدد ی هغو  خو ېکمونستانو هم وهل ې نه وي، بلکي خاين به وي، د وطن دوستي نار  ور ګټ

 ل؟ړ و نه ک هڅ

د وطن سره په خيانت کولو، فساد او چور  ی وهي خو  هغو  ې علمبرداران هم د وطن دوستي نار  ۍد ديموکراس  

 . ضرورت نشته څنور وضاحت ته هي ېچ ید یلټګمقام  ړی سطحه لوم يوالهړ په ن ېک 

نسل  ی ، نو  یخپل ملک او هيواد ته وفادار نش ي کيدا کلهڅته وفادار نه وي هغه هي یهللا تعال ېچ وکڅ نو

لپاره وفادار وي او که مادي پرسته وروزل  و ړ د اسالم او وطن دوا وڅبايد په اسالمي روحيه و روزل ش ي تر 

 . او بس نيژ پي کول ډ ټېخي ېد خپل ې ش ي نو هغه به يواز 

او تنظيم پرستي او د هغه  هر هغه قوم، ملت، سمت رګسره مينه لرل طبيعي ده، م ېوطن ، قوم او ژب د

مسلمانان د )ال إله إال هللا محمد رسول هللا (  کهځ یوي تعصب د ېاندړ د حق پر و  ېطرف ته د خلکو بلنه چ

 . ي ږ ينه چل وندګ، وطن ، قوم او  ېبيرغ الند ېدي ، دد ي شو  ول ټ ېتر بيرغ الند



 د اسالمي نړۍ لپاره د فکري جګړې الرې 

ْيَس  »هللا عليه وسلم فرمايلي :  یهللا صل رسول 
َ
ٍة َول يَّ ى َعَصبِّ

َ
َل َعل

َ
ات
َ
ا َمْن ق نَّ ْيَس مِّ

َ
ٍة َول يَّ ى َعَصبِّ

َ
ل ا َمْن َدَعا إِّ نَّ ْيَس مِّ

َ
ل

ٍة  يَّ ى َعَصبِّ
َ
ا َمْن َماَت َعل نَّ  . 3«مِّ

چه په  ینه د خهڅ ږله مون وکڅهغه  او يچه خلک قوميت ته رابول ینه د خهڅ ږله مون وکڅ: هغه  ېيعن

 . ش ي ړمفکوره م ېچه په همد ینه د خهڅ ږله مون وکڅهغه  او ي کو  هګړ ج دغه منظور 

 : ې تياو ګړ نيم تخنيکي

دي ، د  ېندګر څ ښ ې ولوټاو زده کوونکو ته تر  وونکو،ښ ېلري چ تياوي ګړ تخنيکي نيم ېنصاب زيات ړیو نوم

 هښهره موضوع  ېوش ي چ ښښدرس ي پالن مشخص ش ي، کو  لپارهد زده کوونکو  وڅتر  ینصاب هدف دا د

نيول  ېک  پامپه  هڅدا هر  ېسره سمه بيان ش ي، د جهاد د وخت په نصاب ک  ېواضح د زده کوونکو له سوي

په  ېپه کتابونو ک  ېده، د ابتداي ی يوه ساده موضوع په پيچيده شکل بيان شو  ېپه دغه نصاب ک  رګوو، م ی شو 

 شل پن یاځلغات پر  لوروڅد دريو،  ېصفحه ک يوه 
ً
 وکيړ هغه هم په و  يد ی لغات ذکر شو  ويشتځتقريبا

 . او زده کول سخت دي ستلزده کوونکي د پاره د هغه لو  يګولټدوهم، او دريم  ،ي ړ د لوم ېسايز چ

 ي شو  یاځپر  یاځمسائل  پرمختللي یاځوضاحت پر  هښد ابتدايي مسائلو د  ېپه ساينس ي کتابونو ک  ېليس  د

 . مسائلو پوه ش ي پرمختللوپه  هګنڅپه ابتدايي مسائلو سم پوه نش ي هغه به  يدي، که زده کوونک

: د پ ۍغلط رامري ګ ېحده زيات ېب ېدغه نصاب ک  په
ً
 ینه د ېپه نظر ک  رامرګ توښد پ ېپه کتاب ک  توښدي، مثال

 . نه ده نيول شوي  ېفاصله په نظر ک  ځد لغاتو تر مين ېک  ايونوځ نوځیپه  ،ی نيول شو 

 . 2دي ی مصرف شو  الرډ نوليونو یپه م ېپه دغه نصاب باند ېدا چ حال

 الره : ي او آخر پنځمه 

 چې دا کار يې لومړي د ډيرو اسالمي د تعليم په مرحله کې د نارينه او ښځو تر منځ د کډون او اختالط خپرول 

 دا د 
ً
 هيوادونو په پوهنتونو کې د پرمختګ او آزادۍ او د پوهنتون د روح تر نامه الندې پيل کړ، چې اصال

                                                            
 . ۵1۶1رواه ابؤداود : - 1
 د ژباړن لخوا زياتونه . - ۶
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 او فحاشت خپرول دي.بلکي د جنس ي فساد د اور ګرمول  یاو تمدن نه دپوهنتون روح ، پرمختګ 

 چې : اختالط له دوو شيانو څخه خالي نه دی : دي رسولی حتی  د دوی په علومو کې  ثبوتعلم دا په اوسني او 

 ا به جنس ي خشونت زياتوي او ددې مرض څخه ځنې هيوادونه شکايت کوي چې په سر کې يې امريکا ده .ي

 .اور ګرمول وي د دا کار د هغوی د شهوت به او يا 

په يې بچي  د شوې ، د پيشو او موږک دوه کوچنيتاييکې هغه تجربه چې پيشو د بچې او د موږک د بچې په باره  

له چې د خواهش پوره به مساوي له يو قاب څخه خوراک کولو ، ک و يو قفس کې سره بندي کړي وو چې دواړ 

يې ی ځکه چې د هر خواهش پوره کولو لپاره وخت وي نو پيشو پر موږک ور توپ کړ او هغه کولو وخت راغ

 يو ځای اوسيدو او يو دام يې هيڅ خيال ونه کړ . وخوړ او د لسو کلونو

مرحلې ډير  ۍ چې تر لومړ کې په ابتدايي مرحله او همدارنګه په ثانوي مرحله  نو دوی اختالط ته پراختيا ورکړه

معلمانې وي نو دا د زده کوونکو او ښوونکو تر منځ د  ېنجون ېوګه کله چې پکې ځوانتناکه ده او په خاصه ر خط

، په دې اړه  هدالره  هد ګناه د تاييد يو اور لګول دي نو په دې سره د معلمې احترام او قدر له منځه ځي او دا 

 به سړی په ف
ً
حاشت اخته کوي مګر دا چې یو څوک هللا تعالی ډيرې ليکنې شوې چې دا کار د زنا وسيله ده حتما

 .پخپل فضل ترې بچ کړي 

 يې داس ې ويلي :کې او په هغه ی په يو اسالمي هيواد کې خپور کړ  امريکايي مؤسس ې )فرانکلين( يو کتاب

ددې پر ځای چې نجونې او هلکان سره بيل کړو بايد هغوی ضرور په لوبو او کارونو کې سره کډ او شريک کړو  

په سترګه وګورو نه د  ۍدوستيو ډول راش ي بايد هغه ته د  منځ تهحرکت  ونكىپار کچېرې د هغوی تر منځ څه ، 

د ته عشق ، دلته امريکايي مؤسس ې کوښښ کړی تر څو د حرامو څخه د حرام نوم لرې کړي او هغه جرم او 

 . يجنه جامه ور واغوندغپاکۍ دروا

او د هلکانو سره شرکت کول يو طبيعي کار دی کيدای ش ي ډير نومړې مؤسسه بل ځای وايي : د نجونو وتل 

 والدين يې يو وخت قبول کړي او بل اړخ دا کار د هغوی د ځوانۍ د فزيکي نمو لپاره مهم دی .
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چې دا او نور وي او يا جنس ي قص ې  ...او بل ځای وايي : د هرې نجلۍ او هلک تر منځ د رابطې کولو يو احساس 

 هيڅ جرم نه دی .

مخکې تر سره شوی دی خو په وروسته پاتې  د اختالط کارکې په پرمختللو اسالمي هيوادونو 

 نجلۍد نجونو د تعليم پراختيا ده ، او د کوم چې دا کار اوس تر سره کيږي کې اسالمي هيوادونو 

 د د اسالمي که نه دی مګر وړ  د انديښنېتعليم په خپل ذات کې 
ً
منهج پرته وي نو بيا کامال

 انديښنې وړ دی .

د نارينه او ښځينه په فطري اختالف کې هيڅ شک نشته او ددې اختالف څخه انکار کول احمقانه خيال دی  

وي او د کار په برخه  هم بايد مختلف نصابنو بايد د هغوی فطري اختالف ته په کتلو سره د هغوی درس ي 

اسالمي  برابروي نصابچې د نجونو د تعليم  هغه کسانهم بايد مختلف وي د فطري جوړښت موافق وي کې 

 دي بس يوازې د بهرني فکر پيروي کوي .خالي هم څخه پوهې حتی له ذاتي پوهه نه لري او 

 د ۍد نجلهغه کار که څه هم  تر منځ د تمدن په نوم مسابقه دهاو هلک  ۍيوازې د نجلکار دا 

 .کوم عاقل قبول کړي به دا نو  رهګکاري او د کرې کره نيفطرت خالف وي لکه انجنيره ، تخ

وم الندې د مسلمانې تر ن آزادۍبل ګام د تمدن او  يېپر خالف  نوګامو  ود مخکنيهمدارنګه او 

تر سره په کويت کې چې کې کلونو  وپه لڼد :لکه وو هغې څخه د حجاب لرې کول د او ښځې لوڅول 

 شول.

ځنو ، وو الزمي دود جزيرې عرب څخه دی په هغه کې د ښځې اسالمي حجاب د چې  ټاو کوي

بسوالی  يېبلکي د مخ په لوڅولو  فقهې اختالف ته په نه کتلو سره د مخ د لوڅولو کوښښ وکړ

او په آخر کې  کوښښ يې وکړ چې حرمت يې اتفاقي دید هغو حرامو د لوڅولو  تر دې چې ونه کړ

مخ کې د تنکيو په  شرمول وو ، د هغوی هغه د لويو ميلمنو چې مسلمان کويت څه وړاندې کړل 

تر د شپې يې اغوستې او پنډې يې ښکاره په مستۍ سره يې ا وه چې لنډې جامې څنجونو رقص او ن

 ا کوله .څن ې پورېحص  ېیاتز 

او همدارنګه د آزادۍ په راوستلو کې يې ځکه بيړه وکړه تر څو د اختالط او کډون مخکې حيا له 

 او د شهوت اور ګرم ش ي .منځه الړه ش ي 
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)د اسالم دښمنو هدف( د ديني تعليم له منځه وړل او له هر لوري څخه د هغه پر او همدارنګه 

 ضد باندې ناوړه تبليغات کول وو .

چې په وو يو تکتيکي پړاو ) د اسالم دښمنو( جوړه کول کسانو د دوو يم کې او همدارنګه په تعل

 لري : پايليتر سره کړ چې الندې يې مسکين اسالمي ختيځ کې 

د بهر څخه راغلو  بې دينه کسانو او د ننه فارغ شويو کسانو په وسيله د اسالمي ټولنې پاشل  -۱

 او ويجاړول .

 . له اسالم څخه د سيکولرانو لرې ساتل  -۲

 سپارل . ته واک سيکولرانوهمدغو او بيا  -۳

 د دين بې احترامي او سپکاوی او همدارنګه د ديني استاذ او زده کووونکي سپکاوی . -۴

  اوی:په رسنيو او مډيا کې د علمانيت خپر -دوهم 

يې او خطرناک دی او په رسنيو کې علمانيت عام او شامل دی نو ځکه تر هغه  مخکنیپه تعليم کې علمانيت 

چې تأثير وړاندې کيږي رسنۍ ميليونو ته  مګرزرګونو ته وړاندي کيږي  نصابهم خطر زيات دی ځکه د تعليم 

لوی  نو داکړي  وړاندېنو کچېرې پاک او د خير څيزونه و او ليدو وړ وي لهم زيات وي ځکه د اوريدو ، لوست

 اجر دی چې په قرآن کې يې مثال داس ې بيان شوی دی :

[* َماءِّ ي السَّ ْرُعَها فِّ
َ
ٌت َوف ابِّ

َ
َها ث

ُ
ْصل

َ
َبٍة أ يِّا

َ
َجَرٍة ط

َ
ش

َ
 ك

ً
َبة يِّا

َ
 ط

ً
َمة لِّ

َ
َها  ك نِّ َربِّا

ْ
ذ إِّ يٍن بِّ لَّ حِّ

ُ
َها ك

َ
ل
ُ
ك
ُ
ي أ تِّ

ْ
ؤ
ُ
 (. ۶5-۶4)ابراهيم ت

پاكيزه كلمه د هغې پاكيزه ونې په شان ده چې د هغې بېخ كلك وي )په ځمكه كې( او د هغې څانګې په ژباړه : 

 . خپله مېوه د خپل رب په حكم سره هر وخت وركوي  ،اسمان كې وي 

َمٍة ثې ونې په څير دی : ينو هغه د خب خپريږي کې ناپاک خبيث څيزونه  ودغه رسنيپه او کچېرې  لِّ
َ
ُل ك

َ
ٍة ]َوَمث

َ
يث بِّ

َ
خ

َراٍر[
َ
ن ق َها مِّ

َ
ْرضِّ َما ل

َ ْ
ْوقِّ اْل

َ
ن ف ْت مِّ

َّ
ٍة اْجُتث

َ
يث بِّ

َ
َجَرٍة خ

َ
ش

َ
 .ك

ې ته سيد الشهداء درجد شوی دی چې يا يو مؤمن  ټينګاراو په هغه باندې ډير دی خبرې امانت کې په اسالم 

 ځوي .ر د دوزخ د اور ژورې کندې ته غو يې رسوي او يا 
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که  يد)اخبار او مجلې( کتابت که د رسنيو مختلف وسائل )اوس مهال( شو چې  لیسره وي ډاډمتأسفانه په 

مو خواته بلنه کوي او پر يجراد  په خدمت کې لګيا دي خپرولوفحشاء د يوازې ده سينما او که دی  تلويزيون 

 .ښتونه له منځه وړي ز ار  اود خلکو عقايد ، اخالق  خپرويځمکه کې فساد 

نو کله چې بنسټ ونړيد ساختمان به څنګه ودريږي ؟ ځکه چې  یداو بنسټ عقيده او اخالق د اسالم بناوې  

او بيا  زياته خطرناکهچې سينما  يد ېمختلفدرجې فساد خپرولو د ساختمان خو پر بنسټ والړ وي او 

 . دي ي وسائلپتلويزيون او بيا راډيو او صوتي او چا

شايد څوک ووايي: ،او همدارنګه د اسالمي هيوادونو تر منځ د فساد او فتنې را منځته کولو درجې مختلفې دي 

 ډير سخت وي نظر بل هيواد ته کې د فساد خپرول يو هيواد ښايي 
ً
بل زنا او لواط او هيواد کې د په يو ،مثال

 .د سود خوړل او شرابو څښل او نور منکرات کې هيواد 

چې: دا صحيح ده چې نړۍ پر هغه واک نلري مګر عالج يې واجب دی نه دا چې يوازې د حدودو په مونږ وايو 

 کارولقوت  لکه : د ټولنې عالج د مختلفو وسائلو  په وسيله د او په وسيله  ېد صحيح تربی ېوسيله بلکي د ټولن

نه وي متوجه بلکي ته  مفسدينو الس نيول او د هغوی د مراکزو ختمول تر څو حدود يوازې ضعيفد او 

چې  ځکهخپراوي او ښکاره کيدو مخنيوی وش ي د د فحاشت کې وي او همداس ې په هيواد  متوجه همته شريف 

او مرسته کوي او جرم لپاره خپراوي د او اخته کيږي ټولنه په ګناه سره  د فحشاء په خپريدو او ښکاره کيدو

 .د خلکو تر نظر سپک ورځيګناه 

څلور نو مونږ تاس ې ته پوه ش ي چې رسنۍ په اسالمي هيوادونو کې څه تر سره کوي  مسلماناناجازه راکړئ چې 

 فو نيټو مثالونه وړاندې کوو: د مختل

خپره کړه او د مضمون ليکوال داس ې  لهمقا هم یو ۱۳۲۶سياس ي اونيزې په تاريخ د  ې يو الف (: په قاهره کې 

امريکايي پوهنتون کې زده کړې  پهد قسطنطنيه  ودي ، او ځن ليکلي : ځنې ترکي نجونې د اورپايي نجونو په څير

هغوی په تياره الرو نه ځي او نن مونږ د ښځه آزاده ده  ۍکړې دي چې د هغوی څخه يوه وايي : نن ورځ ترک 

 لها کوو ، سګريټ څکوو او څښځو په څير جامې اغوندو ، ند اورپايي او امريکايي ، انګليس د ښځو پشان يو 

  پرته مسافرت کوو .خاوند 
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څوک چې غواړي له ترکیې سره محبت وکړي نو د :  د مقالې په آخر کې نوموړي ليکوال تبصره کړې ده چې

 هغوی لپاره د پورته ګامونو تر سره کول الزم دي .

 »يې کورنۍ او معشقه « سارتر»فيلسوف وجوديمجلې مدير د م ، د اهرام  ۱۳۶۶ –ه  ۱۳۶۶په تاريخ د ب(: 

 تر سره شوی هلته او بيا وه  ې و شبه چې له ده سره به په مذهبي ځای کې اوسيده کور  « سيمون دي بوفوار

له دوی او نارينه او ښځې را غواړي چې د دوی د دغه بدکارۍ نمونه وويني او بيا کوي ښکاره  فسق او بدکاري 

فحشاء په علني او ښکاره توګه خپرولو څخه دغه زهر واروي )دا په يو اسالمي هيواد کې د کفارو د فساد او 

 مثال دی ( .

داس ې کې هغو په چې  کړی وو کورونو ثبت خپور بد اخالقه سنه کې اهرام ورځپاڼې د هغو  م۱۳۱۹او ج ( :  -

زده کوونکو نجونو  تنکيوپه دغو کورونو کې د او  اوريدلينه وو څه  ناوړهداس ې بد او چا چې مخکې  ې ښځې و 

زده ، ورکړ شوی وو عنوان  جذاباو  يپارونکوحشت ته د  يدغه زړه بوږنونکيې ثبت خپور شوی وو او بيا 

سره کډ او مختلط دي او کې  پړاوونوچې د زده کړې په ټولو ليدل کيږي  کې اپارتمانفرش شوي يو په  ېکوونک

 نوم ورکړی وو او په دې پلمه يې د ځوانانو آزادي غوښته،دغه کار ته يې د ښوونځۍ او کورنۍ تر منځ د رقابت 

  . 3د کومې چې جامې مخالفې وي اهميت نه ورکوو ته  ۍمونږ هغې نجل)او دا به يې هم ويل چې ( 

په پلن خط سره ليکل عنوان يې په اوو سترو پاڼو کې چې   م۱۳۱۶ کال دد ( : او د کويت نهضه ورځپانې په 

 ...2هم پکې وو او حتی نومونه او د تليفون شميرې او نور ه خپره کړه نيوه څيړ شوی وو د نيمه لوڅو نجونو 

 کارهښپه  ي ږ تلويزيونو لخوا خپري هګد رسنيو لخوا په خاص تو کې افغانستان په هيواد  ږزمون ېچ هڅاو هغه 

او نورو  راموډد مسلسلو سريالونو ، فلمونو او  ی د هغو  ېچ ويړ عقايد او اخالق ون ود خلک ي ړ غوا هګتو 

 : شوم اهداف پراته دي ېالند ېک  رامونوګپرو 

د الحاد  ېک  ولنهټپه پوره چل او فريب سره په اسالمي  ې له الر  راموډد هندي، ترکي او نورو سريالونو او  -۱

 .عقائد خپرول مږ او بودي هوديتي،نصرانيت، 
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 .حجابي، فحشاء او موسيقي رواجول  ېژوند، ب ډک وښځنارينه او  انهګد بي ېپه خلکو ک  -۲

: د درس او تعليم  ی د هغو  خهڅمصروف ساتل او د سترو قضاوو  ومسائل وړ خلک په و  -۳
ً
غافله کول. مثال

مصروف ش ي، د تعليمي ، اقتصادي  ېورباند ول ټبالخره  ېلوبو او ورزش ته دومره وده او تبليغات چ ،یاځپر 

او له  ي ړ ک يرګرا ېک  اعمالوخلک په عبثو ناروا او فاحشو  وڅ اکلټستاره  ۍقید موس یاځروزنيز ستوري پر 

 . ويړ نظر وايې  خهڅاصلي اهدافو 

 ۍد بغاوت درس ورکول، کورن خهڅته د خاوند  ښځې هګدرس ورکول او همدارن ودلوېښپر  ښځېخاوند ته د  -۴

 .اعتماد او اطمنان ختمول  ځنظام خرابول او د زوجينو تر مين

 .ته زمينه برابرول ۍاو ژب پرست ۍقوم پرست ،ۍسمت پرست ېک  ولنهټپه اسالمي  -۱

 هغو کسانو ته موقع کې په پردو  ياډساتل، ددغو شيطاني م ې د فاسقانو اظهار او د متقيانو لر  -۶
ً
اکثرا

منکرات او فساد خپروي، په غال چور او غصب او ظلم  ېک  ولنهټفساق، په  کارهښ ی هغو  ېچ ي ږ ورکول کي

 .مشهور وي 

د سود،  ېک  ولنهټشيطاني اقتصادي بازار رواجول، سودي ادارو ته تلبيغات کول او په  ېک  ولنهټپه اسالمي  -۱

 .قمار اقتصادي احتکار او انحصار رواجول 

 هڅ ېفکر کوي چ ی منافقت او فساد ته متوجه نه وي هغو  ی علم او پوهه نلري او يا د دو  ېکسان چ يرډ کهځ

باک به نلري )العياذ باهلل(، خلک په چل او فريب په  هڅهغه به نو مباح وي او  ي ږ خپري ېد تيلويزون له صفح

 .ته بلل ېاو فساد لور  ناهګد  خلکپه پوره جرأت سره  ېاو د اسالم په خاوره ک  او فساد اخته کول  ناهګ

او سريالونه زيات وخت نيس ي د هغه د مسلسل ليدلو او  راميډ ېينځ کهځوخت د فکر مشغول ساتل  ول ټ -۶

  . راتلل ېپات ېپخپلو واجباتو او مسئوليتونو ک  هګتو  ېوي په د ېتعقيب په فکر ک 

د  ونواناځماشومانو ته بدي وي او د نجونو او  ېصحن ېينځ ېچ کهځ دلېار ډ ېد ماشومانو په خوب ک  -۳

انعکاس کوي او په  ولنوټدغه سريالونه د کفري  ېچ کهځ دلېسوچونه او تشويشونه پيدا ک هړ ژوند په ا ندهیآ
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سيستم کارول  ی ر ګسره د مل انهګد بي یاځوي د زوجينو د محبت پر  ی نظام پاشل شو  ۍکورن ېک  ولنهټکفري 

 .سخت بد اثر کوي  وانځاو د دغو صحنو ليدل په مسلمانه پيغله او مسلمان  ي،ږ کي

د عشق،  ېته د واده مخک وانانوځصو بيانول، نجونو او د عشقي ق ځتر مين وښځنارينه او  انهګد بي -۱۹

د پاک اسالمي با عفطه او پاکدامنه  ېي خهڅاو ارتباط درس ورکول او د ذهن  ري ګسره مل انهګاختالط، د بي

 .ژوند ايستل

لباس،  خهڅي درامو او سريالونو لويديځد  ېچ کهځد کفري دود او رواج خپرول  ېک  ولنهټپه اسالمي  -۱۱

 د  کهځحجابي او نور سلوک او فوچ عادات زده کوي،  ېاخالق، ب
ً
او کفري  لويديځدغه سريالونه اکثرا

 . هيوادونو کاپي ده

)په  یعبادت د یهغه د هللا تعال ېچ ید یانسان دنيا ته د يو ستر هدف لپاره راغل دل،ېد وخت ضايع ک -۱۲

دنيا ته بيا راتلل نشته. دوهم چانس، دريم چانس نلري، که  ېفرمانبرداري کول( او د ید هللا تعال ېچارو ک  ولوټ

 .ینامراد د ړوک ېکامياب او که د هغه مخالفت ي ړچا د اسالمي شريعت موافق ژوند تر سره ک

 وډیاو يا را لويزونېد ت هڅ ېفکر کوي چ ېورکول. عام خلک داس  هڼاو فساد ته رسمي ب ناهونوګمنکراتو،  -۱۳

 ېکوي چ مانګ ی هغو  کهځباک ونلري )العياذ باهلل(  هڅش ي هغه مباح وي  یکيدا ي،ږ له شيطاني صفحو خپري

و هدف په نيددغو رس ېدي چ هخبر ن ی خو هغو  ي،ږ تر سره کي ېالند ېله سلط رژيمدا شيان خو د وخت د 

  .د فساد خپرول دي ېک  ولنهټ

او افغاني  هټو ګنل يره،ږ  ېصحنو ک  ېينځاو تبليغاتو په  راموډد  ،ی د اسالمي شعائرو او ملي کلتور سپکاو  -۱۴

 .کول  کارهښاو صالح  هښواله کس  لډي مالويديځش ي او ياو د نيکتايي او در  ودلښلباس واله کس مجرم 

 .وهل ډېعالم، اسالمي اخالقو او آدابو ملند اسالمي شريعت په احکامو لکه: حجاب، ديني  -۱۱

 ېوک ټ ېپر خلکو باند ېک  رامونوګاو پرو  راموډ ېينځاو پر  ول،ګدرواغ ويل، پر خلکو بهتان ل ېپه اخبارو ک  -۱۶

 .وهل ډېنلاو م

 . د لهو، لعبو او عبثو شيانو خپرول یاځپر  رامونوګپرو  وروګټد صحي، تعليمي او  – ۱۱
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عام خلک  وڅکول. تر  یاځپر  یاځ رامونوګمذهبي پرو  ېينځلولو او تيرايستلو لپاره د و خلکو د غ ود عام -۱۶

د قرآن تالوت او يا د مال لخوا د  هڅلکه:  ېخو ديني خپرون ېک  يوډون او رايلويز پر دغه ت ېلوي چو وغ ېورباند

  ي ړ او مخالفت کم ک ون ګپه وسيله د خلکو غبر  ېدد وڅنور تر  ېاو داس  وابول ځ تنوښديني پو 

 : اعتراف کوي  ېيو تيلويزون خپله داس  ېچ لکه

افغانستان  یدر محافل مذهب ییها موجب بروز مخالفت لیدر اوا یقیدر پخش موس ون یز یتلو  نیآزاد ا وه  یش

از نماز گزاران در  یدر شهر هرات جمع ون یز یتلو  نیا ینیمثال پس از افتتاح فرستنده زم یبرا کهیبطور  دیگرد

 ی. پس از ماجرابرداشتند؟؟ دست به دعا  ون یز یغروب تلو  یمسجد جامع هرات به گفته خودشان برا

 یخصوص  یها شبکه شتریداده شد، ب صیتشخ ی؟؟ که خالف اصول اسالم ون یز یمحکوم شدن تلو 

 .قائده مستثنا نبود نیاز ا زي؟؟ ن ون یز یخود کردند و تلو  یها برنامه یافغانستان اقدام به خودسانسور 

ها بکاهد اگرچه شدت  از مخالفت یاست تا حدود کرده یمذهب یا ؟؟ اقدام به پخش برنامه ون یز یتلو  راياخ

افغانستان کنار  یرسانه ا دیجد طیبا شرا یتلويزيون تا حدود نیا نيکم شده و مخالف زيها ن مخالفت

 .اند آمده

د خپل دليل د پاره وايي:  ی نو هغو  ،ړې چا ته د دغو شيطاني ورکشاپونو د زهرجنو خپرونو يادونه وک ېچ اوس

 .3ت هم شتهأديني او مذهبي خپروني هم شته، د قران قر  ېنځې ېپه هغه ک 

 شول نور دا تر ملر واضح خبره ده . انیب هګو ټد مشت نمونه خروار په  ېکټ پورته

او خپله خبره د نړيوال کنفرانس د دعوت څانګې په وصيت باندې پای ته ف رحمه هللا وروسته ليکي : مأل

مدينه کې تر سره ښار م د رسول هللا صلی هللا عليه وسلم په  ۱۳۱۱ -ه۱۳۳۱ډه په کال د نرسوم چې دغه غو 

 :کړه اعالميه خپره  هيو په اړه يو ند رسيې شوې وه او په اسالمي هيوادونو کې 

کې په اسالمي هيوادونو کې د رسنيو موجوده نيمګړتياوې وغندل شوې )او دې ټکې ته اشاره  اعالميهپه دغه 

 .وشوه ( چې د دغو رسنيو د چلوونکو په اړه تر اوسه پورې پوره معلومات نشته چې تر شا يې د چا الس دی 
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اوس مهال مګر په اسالمي هيوادونو کې رسنۍ د خير لورې ته د بلنې منبر وي او د حق خپرولو منار وي بايد 

هغوی او يا يې  ديغافله ور څخه او يا  دياو حاکمان يې په اړه سکوت  ی رسنۍ د فساد غږ او عذاب جوړ شو 

او دا کار د  ې نو د خلکو د ايمان او ارزښتونو د ويجاړلو سبب شو  ،حمايت وکړ وی تشويق کړل او يا يې د هغ

حق د ليارې دعوت کوونکو لپاره د زغم او سکوت وړ نه دی ) د حق د لیارې داعيان بايد د هغه په اړه سکوت 

 .ونه کړي ( 

 علمانيت :کې په قانون  -دريم 

په اسالم کې يو حد جاري ش ي د ځمکې د اهل لپاره تر څلويښتو ورځو باران غوره دی ، دا کې کله چې پر ځمکه 

دی اطاعت کې اطاعت دی لکه څنګه چې په شعائر هللا کې او دا په شعائر هللا  دیيو مثال د قانون د اهميت 

)ستر جرم( دی  همداس ې په قانون کې هم اطاعت دی او لکه څنګه چې په شعائرو کې د هللا تعالی سره شرک

او ويره ی د جانبه دي هم د هللا تعالی سره شرک )ستر جرم دی (  ځکه دا ټول د هللا تعالکې همداس ې په قانون 

 ده لکه څنګه چې د هللا تعالی د حدودو د قيام رغبت الزم دی .الزمه داس ې 

ړه هغه وخت را منځته کيږي ويره د واک په وسيله را منځته کيږي او رغبت د غوره سلوک په وسيله او دا دوا

د واک او همدا کوښښ کولو تر څو دا ټول  ودښمناو اسالم چې کله حکم د اسالم او واکمنان مسلمان وي 

څخه لرې کړي او اسالم له رهبت او رغبت څخه محروم کړي او يوازې يو شکل او صورت به سلطنت له ډګر 

و ( په اسالمي نړۍ کې تر دښمنچې تر ژوند کولو به مرګ ته لنډ وي، دا هماغه څه دي چې )اسالم يې باقي وي 

 سره کړل .

د يې  مرحله په مرحله نولرې کيدو په فکر کې شول د کله چې دوی د اسالم څخه  د مثال په توګه ترکيه :

 الحاديه ماده به يې د قانون يو لس کاله وروسته هر ،کولو کوښښ تر سره کړ  )بې دينه( د علمانيقانون 

دا کار تر سره کولو شل کاله وروسته هر يې او بيا دوام وکړ م کال پورې ۱۶۴۹ق-ه۱۲۱۶ دغه کار ترچې  هکول

د چې پر اسالمي خالفت باندې کودتا کول او تر سره کړ لوی علمانيت کال کې م ۱۳۲۴-ه ۱۳۴۳په  يېاو بیا 

 کولو اعالن يې وکړ . ې اسالمي خالفت د لغو 

 :  مصر
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ه  ۱۳۹۱، لومړی د اشغال څخه يو کال وروسته په تاريخ د شو  علمانييرغل لخوا  بهرنيقانون د کې په مصر 

قانون  غربيد او يو په خوښه وي هرنيو امتيازونو له منځه وړل به د بهرنداس ې چې د بعلماني شو م ۱۶۶۳ –

 چې له اسالمي شريعت څخه لرې وو . ي کول عمل

او کې ددې متن لرې کول چې د دولت دين به اسالم وي په مؤقت آساس ي قانون کال  ۱۳۶۱او بيا د مصر د 

 .شول  راوستل ېزيات بدلونونه پک يرډيې  ېک  ونړ په ملي ت ېم کال ک  ۱۳۶۳وروسته په 

دغو هيوادونو په حکومتونو کې د قانون علماني شوی او کې ډيرو اسالمي هيوادونو په او په تأسف سره چې 

کول  علمانيدا  ېاو همداس  ي هيڅ شريعت نه دی پاتې شوی له هرې خوا څخه ) الحادي قانون ( محاصره کړ 

کول نو داس ې يو نسل را منځته رسنيو او مطبوعاتو  سيکولر د سيکولر کول ، علماني يا ادامه لري ، د تعليم 

ږول وي او يي قانون خوښوي او دا د علمانيت نتيجه به د علماني رأی او علماني رسنيو ز شو چې هغه علمان

کې په علمانيت عمل  يوپه علمانيت عمل کيږي په رسنکې او همدارنګه په تعليم همدا علمانيت به قبلوي 

 ه برخه کې په علمانيت عمل کيږي .د قانون پاو کيږي 

 قوميت -دوهم

 څخه د مسلمانانو د لرې کولو دوهمه وسيله قوميت پالنه ده .د علمانيت يا د اسالم 

لي د و د مهاجرينو او انصارو تر منځ ورورولي وه چې دا ورور کې د جناب رسول هللا صلی هللا عليه وسلم په دور 

د يحه الخثعمي تر منځ ورورولي ، د هغه وَ اسالم پر بنا وه نه په کوم بل مقصد ، بالل بن رباح او خالد بن رُ 

 
َ
مار جه بن زيد او ابی بکر صديق تر منځ او د عَ ارِّ غالم زيد او د هغه د کاکا حمزه بن عبداملطلب تر منځ او د خ

ذيفه بن اليمان تر منځ ورورولي وه ، او يو ځل يو مسلمان د قوميت خواته بلنه وکړه او آواز يې بن ياسر او ُح 

جناب رسول هللا صلی هللا عليه وسلم په غصه شو ويې او بل کس آواز وکړ اي مهاجرينو ! ،  !کړ ای انصارو 

فرمايل : آیا تاس ې جاهليت ته بلنه کوئ او حال دا چې زه ستاس ې په منځ کې يم ، او رسول هللا صلی هللا عليه 

ْو َيْنُصُر َعَصبِّ  :»فرمايي کې وسلم په يو حديث 
َ
 أ
ً
ة يَّ ٍة َيْدُعو َعَصبِّ يَّ ِّ

ما ْحَت َراَيٍة عِّ
َ
َل ت تِّ

ُ
 َمْن ق

ٌ
ة يَّ لِّ  َجاهِّ

ٌ
ة
َ
ْتل قِّ

َ
 ف

ً
ة  . 3«يَّ
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 د اسالمي نړۍ لپاره د فکري جګړې الرې 

مړ ش ي مرګ يې د  لپارهمدد غوښتنې او يا  ې تر بېرغ الندې يا د تعصبڅوک چې د تعصب غوښتن}:  ژباړه

 . {جاهليت دی

تاس ې ټول د آدم څخه ياست او آدم د خاوری څخه دی ، د حجة الوداع په ورځ يې آخري وصيت دا وو چې : 

والی لري نه سپين په تور باندې ه باندې غور  يوالی نلري او نه هم عجمي پر عربه غور عربي پر عجمي باندې هيڅ 

 تقوی دی.په والی ه او نه هم تور پر سپين باندې مګر غور 

سره د اسالمي خاورې  ۍخلفاء راشدينو رضوان هللا عليهم په زمانه کې د ځمکې پر مخ دوې سترې امپراتور د او 

مختلف قومونه لکه : فارس ، روم ، احباس او نور ټول د اسالمي خالفت تر واک الندې راغلل  يو ځای شوې 

والی يوازې په تقوی ه غور نه وو بلکي  والیه ر و غڅه کې فرق نلرلو ، او په جنس او رنګ باندې عربي پر عجمې چې 

  او صالح عمل کې وو .

څخه زده ما د اسالمي علومو په فروعاتو کې د مختلفو ځايونو د مختلفو علماوو او فقهاوو وايي:  ابن أبي ليلى

 او زيات يې عجم وو.عرب ډير کم وو کې کړه کړې چې په هغو 

فکر ته ور وګرځيده ، مګر  هماغهاو بيا په اتلسمه او نولسمه پيړۍ کې  دلهاروپا د قوم پالنې مفکوره پيژن مګر

 .عربي امت په هغه باندې مبتالء وو 

 ليکي : « لعبة اْلمم»کتاب 

 .مشر ډونګ« بعث العربي االشتراکي »ميشيل عفلق د 

 .انطون سعاده د سوريانو د قومونو مشر 

 .جورج حبش د عربو د قومونو مشر

 .د قوم مشرزريق د قسطنطين  او 

زيات د هغو  ٪۳۹تر کوله بلنه ته قوميت يې کې په عربي هيوادونو  کوم چېپيژنم قومونو مشران  ونور د او  

ړي کتاب( ليکوال د هغو و او )د نومکسانو تر قيادت الندې وو چې د امريکايي پوهنتون څخه فارغ شوي وو 



 د اسالمي نړۍ لپاره د فکري جګړې الرې 

یوازې چې کسانو نومونه هم ياد کړي دي چې په منځني ختيځ هيوادونو کې يې د )استعمار( سره مدد کړی دی 

 چې تاريخ ورباندې ګواه دی .مسيحيان وو د يو عربي قومي مشر پرته نور ټول 

ليکواالنو د قومونو د بنسټ په اړه څيړنه وړاندې کړې تر څو د هغو بې کفايتي څرګنده ش ي کوم چې قوم پالنې 

ورسره کډ دي او  ص نه دي بلکي نور قومونهلته اعتبار ورکوي ، په دغه څيړنه کې راغلي چې د آملان خلک خا

کې عربي  «کفاحي»کتاب همداس ې عرب خالص نه دي بلکي فارس ، روم او ترک ورسره کډ دي او د هتلر په 

او د هند په لويه وچه کې  لپاره دری ژبې دي، او سويس  ي ذکر شو کې درجه  ديارلسمهملت او عربې ژبه په 

رک دي او تژبې موجودې دي ، همدارنګه د ټولو قومونو عناصر لکه: تاريخ ، ځمکه او ګټې سره مش (۳۹۹)

 هيڅ داس ې قوم نشته چې هغه د کوم خالص عنصر پر توګه پر ځان والړ وي او دا يو آرام بحث دی .

غو عناصرو يو له ه پالنهقوم چې قوم پالنه ده او کړو کچېرې مونږ ددې سره هغه تاريخي حوادث اضافه 

يا راني و تکې کولو لپاره کارولی دی لکه : په ترکيه  ې و له دين څخه د امت د لر دښمنڅخه دی چې اسالم 

او همداس ې په عربي شو لرې کيدو سبب د کیې د پاشلو او د اسالم څخه ر قوم ته بلنه چې د تتورانيزم 

 شو . د اسالمي خالفت د نړيدو سببچې د عربيت طرف ته بلنه کې هیوادونو 

 يې غوښتل د اسالم بدن له منځه يوس ي چې هغه ورځ د يو ډغون« ماهون کم»او « لورانس»د 
ً
ې چې قصدا

 مريض سړي پشان وو )اسالمي خالفت(.

 .او حتی د انګليس د بهرنيو چارو وزير لخوا د اسالمي ټولنې پر ځای عربي ټولنه را منځته شوه

دغه ټولنه د انګليس لخوا د اسالمي ټولنې پر ځای جوړه شوې اوس مهال چې عربي هيوادونو کومه ټولنه لري 

 ده .

بلنه د يو ستر ته د عربو قوميت کې دې مطلب ته اشاره شوې ده چې په مصر کې په نويو کتابونو  غربيانود او 

نو  انقالب لپاره خطر وو سيمه کې د چې په شوه مشر تر بيرغ الندې د هغه اسالمي شعار پر ځای را منځته 

 3لوبه او دسيسه وه يوه  پر وړاندې اسالمد ځي انقالب د خلکو د احساساتو جلبول وو  او فو 
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 د اسالمي نړۍ لپاره د فکري جګړې الرې 

 قوميت ته د بلنې نتايج :

 د بلنې فکر د اسالم له منځه وړل وو ، او د سياست او ټولنې څخه د اسالم ايستل ، ته ، قوميت او همدارنګه 

  ېځای د بلې عقيدې او ددې اړيکې پر ځای د بلې اړيکد يوې بلې فلسفې ځای پر ځای کول . او ددې عقيدې پر 

څو د دوی روابط هم داس ې تر بله په نهايي توګه جال کړي له تر څو مسلمان قومونه يو وو ځای پر ځای کول 

 .: بت پرست ، کمونست او نور  سره لکهش ي لکه د ځنو له ځنو نورو قومونو 

کړي لکه د قرآن  هضعيف اړيکېقومونو رابطه سره وشلوي او د دوی د واحد ثقافت  ود مسلمان توګهاو په دې 

 .ژبه ، اخالقي ارزښتونه او اسالمي ورورولي

چې د قوميت دروازه د مسلمانانو پر مخ پرانستې وي طبيعي خبره ده چې قوميت به خپريږي لکه د  څو پورې

او د قوميت دروازه بندوي هغه  کوي پاکستان بنګال مګر هغه چې مسلمانان سره يو ځای د عراق کرد او 

 اسالم دی .

کې په اشغال  ختيځعربي قوميت د خپرولو کار وکړ  تر څو د اسالمي  دد علمانيت په بڼه او اورپايي هيوادونو 

په لومړي جنګ کې د اسالمي ختيځ لپاره د په خاصه ټوګه انګليس او فرانسه ، خپل اهداف تر السه کړي 

پخپل ذهن کې له ځانه سره دا وپوښتل کې د الرې په اږدو  سوريې او حجوايي : او ما د « لورانس»مأمور  انګليس

چې سمه ؟  ش ي هاو آيا وطني عقيده به پر ديني عقيدې غالب ديندارۍ غالب ش يکومه ورځ به قوميت پر چې :

به دا لوی ديني ارزښتونه  ېد سوريآيا وحی او الهام ځای نيوالی ش ي ، دا ده چې : آيا سياس ي نظرونه د يې ی معن

 د الرې په اږدو کې يو فکر وو . د هغهدا  ؟په وطني ارزښتونو بدل ش ي

و د انګليس په ملسون تر انقالب تر شاه د انګليس الس وو اد معلومه خبره ده چې د ترکانو پر ضد د عربانو 

ډيرو  او دا ثابته وه چې تر سره شو ملګري فرانس ې په اخالقي او مادي مالتړ هغه د د چې د انګليس او سره شو 

 .پرديو د مرستو سره تړاو لرلو دمشرانو قومي 

  :ېورکوي چ داری اورپايانو ته خبر « جب» شرق اورپايي مست 



 د اسالمي نړۍ لپاره د فکري جګړې الرې 

او دې ته اشاره کوي چې د اسالم  ړۍ څخه جال او بيګانه دهله نده ، اورپا د اسالمي نړۍ لخوا کلکه محاصره"

له منځه يوړل ش ي او د هغه پر ځای دی ټول په قومي تاريخ سره حل ش ي بايد  دودونهاو اسالمي واحد تمدن 

  . "او هغه ته دې د اسالمي تاريخ او اسالمي تقليدونو پر ځای په درنه سترګه وکتل ش ي

ځښتونو څخه په لومړي نړيوال جنګ کې مالتړ شوی دی و شان چې د ملي او قومي خ هماغه"او زياتوي : 

بايد د اسالم  لويديځاو ځښتونه وو و ه همدا ملي او قومي خبريا وجد زمونږ  ختيځ کېپه اسالمي  همداس ې

 الحاديد چې د اسالمي وحدت لپاره کار کوي او  خوځښتغوښتونکو له پټو حرکاتو څخه غافله نش ي هغه 

  ."په عربي هيوادونو کې ډير قوي دي خوځښتونهداس ې ښکاري چې دا او  وميت د له منځه وړلو کوښښ کوي ق

 په پوره وضاحت سره وايي :« جب» شرق او مست

د اورپايي استعمار لخوا په اسالمي نړۍ کې يوه موضوع د پخواني تمدن د ژوندي کولو سره عالقه ده چې په "

 دا عالقه اوس د  ې منځته کړ را يې مختلفو هيوادونو کې 
ً
او اوس ډير مسلمانان ورباندې مشغول دي مثال

شتون لري ، د دغو ارزښتونو تقويه کولو اهميت کې ترکیې ، مصر ، اندونسيا ، عراق او فارس هيوادونو 

په د وطن پالنې او قوميت کار دا  ېک په راتلونکي او ۍ احساس را ټيټوي دښمندادی چې د اورپا پر وړاندې د 

 . 3"کې مهم رول لوبولی ش يبرخه 

جوړ شوي ملي او د اشغال په مالتړ  لويديځهيوادونو کې د او اسالمي په اسالمي ختيځ او نورو عربي  و دا و 

اسالمي وطنونه قومي حکومتونو خواخوږې له مونږ سره کوم چې هدف يې په ټولنه کې د قوميت تقويه کول ، 

او په تاريخ تدريس کول جاهليت دور مخکې د د اسالم څخه کې د نويو کرښو په وسيله ويشل ، په مکاتبو 

په ديني حال دا چې ديني اخترونو پر ځای ملي اخترونه ملانځل د او  کول او مدد شعرونو کې د هغه ستاينه 

د دوی کار دا وو چې د او همداس ې  وړوالی دید مسلمانانو د زړونو نږې کيدل او د شعائرو لکې اخترونو 

  وويش ي .په خاصو ځانګړتياوو سره  هيوادونو څخه هر هيواد

 :ض خطر غسره د بژبې  يد عربو او عرب
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د يووالي او په خپلو  ټولو مسلمانانوم د اصولو څخه انکار کوو نو مونږ د او توکميز که مونږ د قوم پرستۍ 

 کولو هرکلی کوو. يمنځونو کې د مرستې او مدد کولو او د اسالم پر بنسټ د اړيکو پياوړ 

په ژبه باندې قرآن نازل شوی دی او د دوی څخه د ټولو خلکو د هدايت او  عربانود دا ښکاره خبره ده چې 

طفی صلی هللا عليه وسلم استول شوی دی تر څو دغه برحق صلپاره پيغمبر محمد م ېدين د الرښوونبرحق 

 .عربيت له اسالم څخه نش ي جال کيدای عربي او دين پر ټولو اديانو باندې ښکاره ش ي . نو ځکه 

او ددي معنی دا ، د ګمراهۍ سبب ګرځي يدښمنسره عربو سره بغض او د هغوی ژبې او  يعربله همدې امله د 

د قوت سبب دی لکه ابو العباس ابن تيمية ده چي عرب د امتونو غوره امت دی او د هغه سره محبت د ایمان 

چې رسول هللا صلی هللا عليه وسلم فرمايلي دی جابر بن عبدهللا رض ی هللا عنهما نه روايت  رحمه هللا وايي چې له

 3« .الکفر ، و حب العرب من االيمان ، و بغضهم من الکفر  حب أبی بکر و عمر من االيمان و بغضهما من: »

بغض او کينه کفر دی او د سره ژباړه : د ابی بکر او عمر رض ی هللا عنهما سره محبت کول ايمان او د هغوی 

َحبَّ  »عربو سره محبت کول ايمان او د هغوی سره بغض کول کفر دی او په بل حديث کې راغلي : 
َ
َمْن أ

َ
ف

َعَرَب 
ْ
َضُهْم  ال

َ
ْبغ

َ
ي أ ض ِّ

ْ
ُبغ بِّ

َ
َعَرَب ف

ْ
َض ال

َ
ْبغ

َ
ُهْم، َوَمْن أ َحبَّ

َ
ي أ ِّ

ُحبا بِّ
َ
  2« ف

ض لري غعربو سره ب لهعربو سره محبت لري نو زه د هغوی سره محبت لرم او څوک چې  لهڅوک چې }ژباړه : 

 . {ض لرمغزه د هغوی سره ب

او ترمذي او حاکم له سلمان رض ی هللا عنه څخه روایت نقل کړی دی چې رسول هللا صلی هللا عليه وسلم ما 

يَنَك »ته وفرمايل  َق دِّ ارِّ
َ
ُتف

َ
ي ف ْضنِّ

َ
ْبغ

َ
 ت

َ
َماُن ال

ْ
اَل: «َيا َسل

َ
؟ ق ُ ا َّللاَّ

َ
َك َهَدان ُضَك َوبِّ

َ
ْبغ

َ
 أ

َ
ْيف

َ
ِّ ك

َّ
ُت: َيا َرُسوَل َّللا

ْ
ل
ُ
، ق

ُض الَعَرَب »
َ
ْبغ

َ
يت ُضنِّ

َ
َتْبغ

َ
  3 «ف
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ض مه کوه ) که داس ې وکړي ( نو له خپل دين څخه به دې جال ش ي ، ما وويل غای سلمانه ! له ما سره ب}ژباړه : 

: څنګه به له تا سره بعض کوم حال دا چې ستا په وسيله هللا تعالی زما هدايت کړی دی ، ويې فرمايل: د عربو 

 . {ضغض لرل داس ې دی لکه زما سره بغسره ب

ژبه ورکړې د  هکوم عزت او شان ورکړی هغه د اسالم پر بنا دی ، دوی ته يې فصيحتعالی چې هللا ته مګر عربو 

استولی دی خو دا شيان د پيغمبر دوی په ژبه قرآن نازل شوی او د دوی څخه يې د ټول عالم د الرښوونې لپاره 

په هم او نه يې هم په آخرت کې هللا تعالی ته وړاندې کوالی ش ي او نه م او ايمان پرته هيڅ قيمت نلري اسال 

تقوی ايمان او کی دی چې نو ندينزد هغه څوک غوره او نجات م د هللا تعالی په ندالی ش ييعربيت سره نجات م

 ولري .

 د قوميت په اړه د اسالم موقف :

 د قوم پالنې په اړه د اسالم اصول د 
ً
چې )قوم پالنه ( د  لويديځله اصولو سره بشپړ توپير لري ،  لويديځيقنيا

 او ذلت سبب ګڼي . بې اتفاقۍقوت سبب ګڼي اسالم هغه د امت د ضعف ، ځواک او 

  وايي:د اقبال اسالم شاعر محمد  لکه

امت د هاشمي رسول صلی هللا عليه وسلم پخپل جوړښت  -امتونه ستا د امت سره د مقايس ې وړ نه دي  غربي"

 کې بې ساری دی .

 "په قوت ټينګ دی  ايمانمګر زمونږ يووالی ای مسلمانانو د  -يووالي باور لري  رهغوی د وطن او قوم پ

نګ ، نسب ، ر له همدې کبله دا نامعقول او ناممکن دی ، استاذ مودودي وايي : په اسالمي امت کې قومونه د 

ولت په منځ کې د نورو ډيرو مختلفو دولتونو شتون ژبو او وطنونو پر بنسټ شتون لري لکه څنګه چې د يو د

ووس ي نو هغه بايد پخپل ځان کې د اسالم پرته د  ټينګناممکن دی ، څوک چې مسلمان وي او غواړي پر اسالم 

 د خاورې او رنګ پر بنسټ اړيکې پرې کړي .بايد کوم بل بنسټ احساس ونه کړي او 
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او زه د هغه څه په اړه ويره لرم د کوم په اړه چې رسول هللا صلی هللا عليه وسلم د مسلمانانو په باره کې ويريده 

دوی د تفرقې سبب جوړيږي ، نو ځکه به رسول صلی هللا عليه د چې هغه د جاهليت قوم پرستي ده کوم چې 

اًرا يض»ته ويل : کرامو وسلم خپلو صحابه 
 «رب بعضكم رقاب بعضال ترجعوا بعدي كفَّ

 ژباړه: زما څخه وروسته د کفارو په شان نه ش ئ چې يو د بل غاړې ووهئ .

قايمه پاتې ش ي او دا هس ې يوه درواغجنه ادعا ده  اړيکهدا هيڅ امکان نلري چې د قوم پالنې سره دی د اسالم 

 .کوم زيان نه رسوي اړيکې ته  بلې اړيکه هچې وايي يو 

په اوس وخت کې مسلمانان په ټولو هيوادونو کې د قوم پرستۍ او وطن پرستۍ غږ پورته کړی دی ځکه چې  

دوی د اورپايانو تر اغيز الندې راغلي دي ، عرب د عربيت نارې ږغوي مصريان د فرعونيت د نسب ، او ترکیان 

ته وکړي او فارسايان بیا په پخپل ترک باندې نازيږي او کوښښ کوي د خپل نسب نسبت بهوالکو او جنګيز 

مونږ قوم د عربي امپراتوری تر تأثير الندې نه وو  ، مګر علي ، ز ډير شدت کوي او وايي چې کې  ۍقوم پرست

 اوحسن او حسين رض ی هللا عنهم قهرمانان وو ، او په حقيقت د دوی قومي قهرمانان رستم ، اسنفنديار 

 .نوشروان وو 

پر ځای د ګنګا د سند  بوو هندو په نسب باندې فخر کوي بلکي ځنې د زمزم د اد او همداس ې د هند مسلمانان  

دا قهرمان جوړول غواړي کوم چې د هند قومي قهرمانان وو ، « رام»او « أرجن»او « بهيم»ې د او ځن اوبه غواړي 

ور سوريږي پرته له دې چې هغوی پوه ش ي چې تمدن په څه کې دی او يې يوازې دغه احمقان نه دي چې پر سر 

دی ځکه چې د هغوی سترګې له حقيقت څخه  توپيراو دوی تر منځ خو بنسټيز  لويديځسره څه دي د  لويديځ

پټې دي ، هغوی يوازې سطحې ته ګوري د هغوی نظر او ذهن خو يوازې په ظاهري رنګونو کې وي او په دې نه 

 وم پالنه د اسالمي رابطې لپاره زهر دی .ږي چې قيپوه

د قوم پالنې بطالن پيژندل په اسالم کې ضرور دي ځکه دا ښکاره ناروا او وحش ي جاهليت دی او د اسالم او 

 مسلمانانو پر وړاندې دسيسه ده ، د الندې څلورو دالئلو په رڼا کې:

 :اول 



 د اسالمي نړۍ لپاره د فکري جګړې الرې 

له خپل عربي مسلمان ورور څخه جال کوي  عجمي مسلمانځکه چې دا د مسلمانانو د تفرقې سبب کيږي ،  

ويش ي او دا کار د اسالمي مقصد مخالف دی کوم چې د مسلمانانو يووالي ګوندونو عرب پر ډلو او  هبلکي خپل

وا ]ته بلنه ده : 
ُ
ق رَّ

َ
ف
َ
يًعا َوال ت ِّ َجمِّ

َّ
َحْبلِّ َّللا ُموا بِّ  .3[َواْعَتصِّ

 . ئ ېږ او مه متفرق كمنگولي ولگوئ )دين( د هللا په رس ئ  ول ټاو ژباړه : 

  دوهم :

دا د جاهليت کار دی ، او د اسالم څخه پرته بل څه ته بلنه ده ، او د اسالم او قرآن پرته هر ډول بلنه که هغه 

رسول هللا صلی هللا  ،د نسب وي ، وطن وي ، مذهب وي او طريقې وي د جاهليت له خيالي دعوې څخه دي 

)آیا تاس ې د جاهليت طرف ته بلنه کوئ حال دا « الجاهلية ،  وأنا بين ظهوركمأبدعوى » عليه وسلم فرمايلي :

 چې زه ستاس ې په منځ کې يم( .

 او په دې باره کې زيات نصوص دي له هغه څخه د مسلم شريف روایت چې نبی صلی هللا عليه وسلم فرمايلي :

ا َم  » نَّ ْيَس مِّ
َ
ٍة َول يَّ ى َعَصبِّ

َ
ل ا َمْن َدَعا إِّ نَّ ْيَس مِّ

َ
ٍة ل يَّ ى َعَصبِّ

َ
َل َعل

َ
ات
َ
 «ْن ق

هغه څوک له مونږ څخه نه دی چه په  او يهغه څوک له مونږ څخه نه دی چه خلک قوميت ته رابول}ژباړه: 

 . {هغه څوک له مونږ څخه نه دی چه په همدی مفکوره مړ ش ي او ي جګړه کو  دغه منظور 

ْن  »او فرمايي:
َ
يَّ أ

َ
ل ْوَحى إِّ

َ
َ أ

َّ
نَّ َّللا َح إِّ

َ
ى أ

َ
َحٌد َعل

َ
َر أ

َ
 َيْفخ

َ
َحٍد ، َوال

َ
ى أ

َ
َحٌد َعل

َ
َي أ  َيْبغِّ

َ
ی ال َواَضُعوا َحتَّ

َ
 . 2«دت

تر څو څوک پر چا باندې ظلم ونه کړي او څوک پر چا باندې  ئ هللا تعالی ماته وحی کړې چې تواضع کو ژباړه : 

 فخر ونه کړي .

ره ده چې په خلکو کې و او دا د جاهليت مفکاو د شک پرته چې قوميت پالنه د کبر او فخر طرف ته بلنه کوي ، 

 فخر او تعصب را منځته کوي .
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چې مسلمانان به  بلنه کوي او داته او اسالم ددې مخالف دی، اسالم تواضع ، تقوی او د هللا تعالی محبت 

بل سره ټينګ  يو ساختمانلکه څو ي تر يږ ټوګه د آدم د هر جنس څخه چې وي يو جسد جوړ  يټول په رښتن

دُّ َبْعُضُه  »راغلي : کې همدردي کوي ، په صحيح حديث به د بل سره يو کړي او 
ُ
َيانِّ َيش

ْ
ُبن
ْ
ال
َ
نِّ ك مِّ

ْ
ُمؤ

ْ
ل ُن لِّ مِّ

ْ
ؤ
ُ ْ
امل

َرا" و " َبْعًضا 
َ
ْم َوت هِّ ِّ

َوادا
َ
ي ت يَن فِّ نِّ مِّ

ْ
ؤ
ُ ْ
ُل امل

َ
ُر َمث ُه َسائِّ

َ
َداَعى ل

َ
ْنُه ُعْضٌو ت ى مِّ

َ
َتك

ْ
ا اش

َ
ذ ؛ إِّ َجَسدِّ

ْ
ُل ال

َ
ْم َمث هِّ فِّ

ُ
َعاط

َ
ْم َوت هِّ ُحمِّ

ی  ُحمَّ
ْ
َهرِّ َوال

السَّ َجَسدِّ بِّ
ْ
 . 3«ال

لکه يو  هدپه مرسته او مدد کې د مسلمانانو تر منځ رابطه( داس ې مؤمن د بل مؤمن لپاره ) يعنې }ژباړه : 

مثال  نۍاو مهربا ۍد مسلمانانو د محبت همدرد  اوپر ځنو نورو ټينګې شوې وي يې ساختمان چې ځنې برخې 

 .{که د بدن يو اندام په تکليف وي نو ټول بدن به په تکليف درد او تبه کې ورسره شريک وي په شان د بدن دی 

 او حارث االشعري رض ی هللا عنه روايت کوي چې رسول هللا صلی هللا عليه وسلم فرمايلي :

نَّ » هِّ ي بِّ َمَرنِّ
َ
ُ أ

َّ
ْمٍس َّللا

َ
خ ْم بِّ

ُ
ا آُمُرك

َ
ن
َ
  :َوأ

ُ
َجَماَعة

ْ
 َوال

ُ
ْجَرة هِّ

ْ
َهاُد َوال جِّ

ْ
 َوال

ُ
اَعة

َّ
ْمُع َوالط يَد  السَّ  قِّ

َ
َجَماَعة

ْ
اَرَق ال

َ
ُه َمْن ف نَّ إِّ

َ
ف

َعى دَ  َع, َوَمْن ادَّ ْن َيْرجِّ
َ
 أ

َّ
ال هِّ إِّ ْن ُعُنقِّ مِّ مِّ

َ
ْسال ِّ

ْ
 اإل

َ
ة
َ
ْبق َع رِّ

َ
ل
َ
ْد خ

َ
ق
َ
ْبٍر ف اَل َرُجٌل: شِّ

َ
ق
َ
َم, ف ا َجَهنَّ

َ
ْن ُجث ُه مِّ

نَّ إِّ
َ
ةِّ ف يَّ لِّ َجاهِّ

ْ
ْعَوى ال

ى َوَصامَ 
َّ
ْن َصل اَل: َوإِّ

َ
ى َوَصاَم؟ ق

َّ
ْن َصل ِّ َوإِّ

َّ
َباَد  ,َيا َرُسوَل َّللا يَن عِّ نِّ مِّ

ْ
ؤ
ُ ْ
يَن امل مِّ ْسلِّ

ُ ْ
ْم امل

ُ
اك ي َسمَّ ذِّ

َّ
ِّ ال

َّ
َدْعَوى َّللا اْدُعوا بِّ

َ
ف

 ِّ
َّ

  ."2 َّللا

امير اطاعت او  ي: د شرع هللا تعالی ماته د هغو حکم کړی چې  حکم کوم تاس ې ته په پنځو شيانو کومزه }ژباړه : 

د هللا تعالی په الره کې جهاد او هجرت او يووالی او کچېرې څوک د مسلمانانو د يووالي څخه د يوې لويشتې په 

او څوک چې  يرته رجوع وکړي ،بچې  له خپلې غاړې څخه د اسالم حلقه لرې کړه مګر داش ي نو هغه  ې اندازه لر 

ناستو کسانو څخه باندې ونډو ګپه به له اهل دوزخ څخه دی )په دوزخ کې جاهليت طرف ته بلنه کوي نو هغه 

ملونځ او روژه هم هم نيس ي ، ويې وفايل : که او روژه  کوي څه هم ملونځ که هللا ! وي( ، يو سړي وويل : يا رسول 

هللا د بلنه کوئ چې د هللا تعالی بلنه ده چې تاس ې يې مسلمانان ، مؤمنان او ته ادا کوي ، پس تاس ې هغه څه 

  . {لي ياستو بنده ګان نوم
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نې د بطالن ښکاره او واضح دليل دی او قوميت پالنه جاهليت ته بلنه ده لويه ګناه ده لپورته حديث د قوم پا

      د دوزخ اور دی.يې چې سزا 

 دريم : 

او د هغوی په دوستۍ نيول دي او د قوميت د سبب ګرځي او مدد (  ۍد مواالتو )دوست دا کار د عربي کفارو 

مخالفت  الرښوونو د قرآن او سنتو د دا کارۍ په مقابل کې د مسلمان او نا مسلمان مدد کول دي ، او دښمن

 چې د هغوی څخه نفرت واجب او مواالت يې حرام دي . کومدی 

َصاَرى َيا ]هللا تعالی فرمايي : َيُهوَد َوالنَّ
ْ
وا ال

ُ
ذ خِّ

تَّ
َ
يَن آَمُنوا ال ت ذِّ

َّ
َها ال يُّ

َ
ْم  أ

ُ
ْنك ُهْم مِّ

َّ
َياُء َبْعٍض َوَمْن َيَتَول ْولِّ

َ
َياَء َبْعُضُهْم أ ْولِّ

َ
أ

ْنُهْم  ُه مِّ
نَّ إِّ
َ
 . 3" [ف

دي او  ! تاسو يهودیان او نصرانیان دوستان مه جوړوئ، د دوى ځینې د ځینو نورو دوستانمؤمنانو ى ا}ژباړه: 

 .{په تاسو كې چې چا له دوى سره دوستي وكړه، نو یقیًنا هغه له همدوى څخه دى

دوی د عربيت د قوميت يو کتله را منځته کول غواړي له همدې امله هر عربي هغه که يهود وي ، نصارا وي ، 

په رژيم کې  د دوی مجوس او بت پرست او يا ملحد او نور وي د عربيت د قوميت تر بيرغ الندې دريږي او وايي : 

ه مخالف وي ، هللا سبحانه وتعالی فرمايي : دوی په اديانو کې سر څه هم تر منځ فرق نه وي که  غربياو  يد عرب

ةِّ  "  إلى ]
َودَّ
َ ْ
امل ْم بِّ ْيهِّ

َ
ل ُقوَن إِّ

ْ
ل
ُ
َياَء ت ْولِّ

َ
ْم أ

ُ
ك ي َوَعُدوَّ ِّ

وا َعُدوا
ُ
ذ خِّ

تَّ
َ
يَن آَمُنوا ال ت ذِّ

َّ
َها ال يُّ

َ
ْد َيا أ

َ
ق
َ
ْم ف

ُ
ْنك ُه مِّ

ْ
قوله:  "  َوَمْن َيْفَعل

يلِّ  بِّ
 2[َضلَّ َسَواَء السَّ

 ېچ س ئ،یدوستان مه ن منانښاو خپل د منانښدى! تاسو زما د ىړ راو  ېي مانیا ېكسانو چاى هغو }ژباړه: 

 ې الر  ېغېهغه له ن ًنایقینو  ي،ړ وك دغه )كار( وكڅهر  ېچ ېاو په تاسو ك ....كوئ  ېاندړ ورو  نهیتاسو دوى ته م

 .{شو ې الر  ېنه ب

 دي او يا کافران . اناناو قومي رژيم څه وايي : ټول سره دوستان دي که مسلم
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 د اسالمي نړۍ لپاره د فکري جګړې الرې 

ا ُبَرَءاؤ  ]:هللا سبحانه وتعالی فرمايي  نَّ ْم إِّ هِّ ْومِّ
َ
ق وا لِّ

ُ
ال
َ
 ق

ْ
ذ يَن َمَعُه إِّ ذِّ

َّ
يَم َوال ْبَراهِّ ي إِّ  فِّ

ٌ
 َحَسَنة

ٌ
ْسَوة

ُ
ْم أ

ُ
ك
َ
ْت ل

َ
ان
َ
ْد ك

َ
ق

 
ُ
َنا َوَبْيَنك

َ
ْم َوَبَدا َبْين

ُ
ك ا بِّ

َ
ْرن

َ
ف
َ
ِّ ك

َّ
ن ُدونِّ َّللا ْعُبُدوَن مِّ

َ
ا ت مَّ ْم َومِّ

ُ
نك ِّ َوْحَدهُ مِّ

َّ
اَّلل ُنوا بِّ مِّ

ْ
ؤ
ُ
ی ت َبًدا َحتَّ

َ
َضاء أ

ْ
َبغ

ْ
 َوال

ُ
َعَداَوة

ْ
   3[ُم ال

یقیًنا تاسو لپاره یوه ښكلې طریقه په ابراهیم او په هغو كسانو كې ده چې له هغه سره ملګري وو كله }ژباړه: 

عبادت  پرتهچې هغوى خپل قوم ته وویل: بېشكه مونږ له تاسو نه او له هغو څيزونو نه چې تاسو يې له هللا نه 

ځ كې او ستاسو په ناو زمونږ په مې منكران شوي یو۔ كوئ، سخت بېزاره )او جدا( یو، مونږ پر تاسو باند

منیځ كې عداوت )دښمني( او بغض د تل لپاره څرګند )او واقع( شوى دى۔، تر هغه پورې چې تاسو په هللا 

 .{باندې ایمان راوړئ چې ايكي يواځې دى

وَن  او هللا تعالی فرمايي:] رِّ ُيَوادُّ َيْومِّ اآلخِّ
ْ
ِّ َوال

َّ
اَّلل ُنوَن بِّ مِّ

ْ
ْوًما ُيؤ

َ
ُد ق جِّ

َ
 ت
َ
ْو  ال

َ
وا آَباءُهْم أ

ُ
ان
َ
ْو ك

َ
ُه َول

َ
َ َوَرُسول

َّ
َمْن َحادَّ َّللا

يَرَتُهْم  ْو َعشِّ
َ
َواَنُهْم أ

ْ
خ ْو إِّ

َ
ْبَناءُهْم أ

َ
 2[أ

ته به داس ې قوم ونه مومې چې په هللا او په ورځ د اخرت ایمان لري، چې دوى به له هغو كسانو سره } ژباړه :

ت كوي۔ اګر چې دغه خلق د دوى پلرونه وي، یا د دوى زامن، یا دوستي كوي چې د هللا او د هغه د رسول مخالف

 .{د دوى وروڼه، یا د دوى قبیله وي 

قوم پالنه رواه ګرځولې وايي : دين له قوميت څخه )کافرانو او د دوی جاسوسانو (  قوم پالنې ته بلونکوخو 

اپيره سره را ټول ش ئ خپل چجال کړئ او دين له سياست څخه جال کړئ او د خپلو ځانونو او خپلو قومونو 

دوی د د لکه اسالم چې د دوی په الره کې والړ وي او او خپل افتخارات مو وساتئ مصالح خوندي کړئ 

 . د تاس ې د مصالحو او افتخاراتو پر وړاندې کوم خنډ دی؟( خنډ وی؟ ) نو آیا اسالم مخکېپه افتخارونو 

او عاقل به څنګه دا قبول کړي چې ابوجهل ، ابو لهب ، عکس ده هللا دا جهل دی فريب دی او قضيه بر  و 

ی صلی هللا عليه وسلم په زمانه کې وو د ابی بکر نبعقبه بن ابی معيط او نضر بن حارث او نور کفار کوم چې 

هللا دا کار باطل دی  ، و ؟وروڼه او دوستان ش يرض ی هللا عنهم صديق ، عثمان او عمر او علي او نورو صحابه 

 وهي ده . لويه ناپ
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 د اسالمي نړۍ لپاره د فکري جګړې الرې 

 څلورم :

 چې د قوم پالنې تر سيورې الندې نظام کېځکه قوميت ته بلنه د قرآنکريم د حکم له منځه وړلو سبب ګرځي ،  

نو ضرور به قومي مشران ساختګي احکام برابروي چې د قرآن سره به  وي د قرآن په حکم خوښ نه  غير مسلم

  .ساختګي قوانينو پر وړاندې يو برابر کړي ټولنه به د دغو قومي په ټکر کې وي تر دې چې 

معاصر تاريخ کې قوم پالنه د الحادي استعمار شعار دی چې په نني  ئ په آخر کې دا بايد په ياد ولر 

  د غونډې وړانديز درته بيان کړ .« لورانس»چې د مو و پالن دی لکه مخکې دښمناسالم د او 

 

 آزاديد ښځي  -دريم 

د فکري جګړې دوه وسايل علمانيت او قوميت مو ولوستل اوس دريمه  لويديځد اسالمي نړۍ پر وړاندې د 

 : ولول ده آزاديوسيله چې د ښځې 

نکی پټ شعار وو همدارنګه قوميت هم د اسالم پر غولو څنګه چې علمانيت د اسالم پر وړاندې د جنګ يو 

مقصد د مسلمانې ښځې جذب يې شعار څخه له دۍ زاد آ داس ې د ښځوملونکی شعار وو ، هو غد دوی وړاندې 

 . ديندې کارول ااو د اسالم پر وړ 

او تر سره شو چې هدف يې د مسلمانو ښځو مسيحت ته دعوت وو  يد تبشيري غوندې له لور  ی دا ګام لومړ 

د هغه پيروي وکړه او بيا )تش په نوم ( د علم او پوهي خاوندانو د هغه پيروي وکړه چې دا  شرقينوبيا مست

 کسان زمونږ په اسالمي ختيځ کې ډير وو . 

 ؟ د آزادۍ څخه مطلب څه دی

نو آيا مسلمانه ښځه همداس ې ده ؟ يو مسلمان د مخلوق غالم ش ي آزادي يوازې له غالمۍ څخه وي ؟ ېکيد

حق يوازې د يو خالق دی ، په دې توګه ډير خلک د مخلوق له اسارت څخه خالص شوي بلکي دا  ېنش ي کيد

 قدرت او نور د دنيا سامان .او پانګه  ،دي هغه که انسان وي ، يا پيس ې 



 د اسالمي نړۍ لپاره د فکري جګړې الرې 

َِّجالِّ ]ره هغه څه دي څه چې سړي لره دي :مسلمانې ښځې ل
لرا ْعُروفِّ َولِّ

َ ْ
امل  بِّ

نَّ ْيهِّ
َ
ي َعل ذِّ

َّ
ُل ال

ْ
ث  مِّ

ُهنَّ
َ
 َول

ٌ
نَّ َدَرَجة ْيهِّ

َ
  .3[َعل

( دي، خو د نارينه وو ونوېړدوى لره )د هغو حقوقو( په شان )حقونه دي( لكه پر دوى چي )د دوى د م}ژباړه: 

 . {پر دوى يوه خاصه مرتبه ده

درجه نه ده بلکي د نظم غوښتنه ده لکه څنګه چې د  بنده ګۍ او غالمۍد هيڅکله هم درجه مرتبه او او دا 

 .مګر که دوه وي کيدای ش ي غرقه ش ي کښتۍ لپاره يو چلوونکی وي 

، د بل د تصرف پرته پخپل مسلمانه ښځه له نورو ښځو وړاندې ده هغه يو خپلواک قانوني شخصيت لري 

د خاوند د اجازې پرته تصرف نه  نامه سره معامله کوالی ش ي مګر فرانسوۍ ښځه يوازې پخپل نامه نه بلکي

 او دا کار تر دا نږدې وخته پورې رواج وو .لري 

نظام نه دي هيڅ هغه بل  کړ شوي چې ښځې ته څه ور کې اسالمي نظام په  ؟ حال دا چېنو د آزادۍ معنی څه ده 

 ورکړي .

 د اسالم دښمنو له آزادۍ څخه مطلب څه دی ؟

 دوی وايي : آزادي ، يعنې د کور څخه آزادول ، د لباس او جامې څخه آزادول.  

او په بل عبارت ، څنګه ممکن ده چې هلته  ئ مونږ وايو : د څه لپاره هغوی له کور څخه او له لباس څخه آزادو 

 او دلته امت له اسالم څخه لري کړي ؟

 ښځه نيمايي ټولنه ده 
ً
 .او نيم خطر دی ځکه خطرناک مسئوليت تر سره کوي يقينا

غيږي امکان لري يو تعداد وي او امکان لري داس ې کسان هم ر هغه کسان چې د مدارسو او پوهنتونو څخه فا

خو د مور داس ې مدرسه او پوهنتون دی چې د هغه  فارغ شوی نه وي څخه  ون او پوهنت ېهيڅ مدرس د وي چې 

څخه هر مسلمان او حتی هر انسان فارغيږي کچېرې دا مدرسه صالحه شوه نو فارغان به يې هم صالح وي او 

دغه مدرس ې او  او ايستلو معنی د وآزادولد فاسده شوه فارغان به يې هم فاسد وي او د کور څخه د ښځې که 

 پوهنتون تړل دي .
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 د اسالمي نړۍ لپاره د فکري جګړې الرې 

حتی هغه کسان چې تر مونږ پورې وي چې مخکې ورڅخه ستر نسلونه فارغ شوي مدرسه  ۍ چې دا لومړ  و کلها

ډول فارغانو  اد د و معنیتړل مدرس ې نو د داس ې او ټولې نړۍ ته يې دين رسولی دیاسالم را رسولی دی يې 

هغه ،پايلې ليدل کيږي يې زمانه کې چې زمونږ په فراغت دی کوم  نونشتوالی دی يعنې ددې پرته د نورو ډولو 

مور به يې په نيمه شپه  ،وليدل چې په همدې مفکوره روزل شوي وو او حتی د واک خاوندان هم وو مو کسان 

څه لپاره د د او ددې دواړو تر منځ زيات فرق نشته نو ا کوله او هغې بلې به سندرې ويلې څکې په کلپ کې ن

 جامې او حجاب څخه آزادي ؟

د يې هغه څه ماتول د کوم چې هللا تعالی د د پټولو حکم کړی دی او يې يعنې د هغه څه لوڅول کوم هللا تعالی  

رب )جل جالله( او اسالم د چې کوم ساتنې حکم کړی دی ، يعنې ډير قيمتي ش ی په ارزانه قيمت وړاندې کول 

 . هغه د ساتنې حکم کړی دی

نو کله چې کوم احمق پرته هيڅ څوک انکار ور څخه نش ي کوالی ،د چې غوښ ې او وينې کډول دي کار د ا يعنې : د

 شک پرته د ټولنې سقوط د اخالقو او ارزښتونو سقوط دی . دښځه له کور څخه آزاده شوه 

 دي . پرولخمګر که له کور او حجاب څخه آزاده شوه نو خطر يې نور هم زيات دی چې د فحاشت 

د ،  کې سقوط شوهپر الس په يوه اونۍ  ود آملانيانخو غير اسالمي فرانسه د يوې سترې امپراتوری خاونده وه 

  .وه تر څو اشغال شوه په فساد او انحراف اختهوزيز اعظم په دې اقرار کوي چې فرانسه مخکې فرانس ې 

د اسالمي امت بنسټ عقيده او اخالق دي او د اسالمي امت په اړه چې مونږ فکر کوو هغه څه ته چې په مادي  

 .الس رس ی نلرو ته مونږ هغه  ي قوت کې فرانسه او امريکا الس رس ی لر 

جه به دا وي چې يڅخه ددې نت حجاب په اسالمي امت کې د فساد خپرول لکه د ښځې آزادول له خپل کور او  

ی لکه : يو طفل چې په خطرناک مرض اخته وي نو هغه به څنګه لاسالمي امت پر خپلو پښو ونش ي دريدبه بيا 

 د يو لوی سړي مقابله وکړي ؟

کال د  .قه ۱۳۳۱په  ،په هر شکل او طريقه سره وي که )د فساد خپرول ( ستر جرم او خيانت دی هغه 

د هغو کسانو لپاره د سختې سزا غوښتنه وکړه کوم کسان چې په تور بازار  "جوزيف ريد"د پالنې مدير واطفال



 د اسالمي نړۍ لپاره د فکري جګړې الرې 

 پنځوس زره اطفال خرڅيږي او کې کال په بار کوي چې و د اطفالو د خرڅالو کار کې 
ً
د ټول هغه دي چې دا تقريبا

چې  3وي  ي جه پيدا شو يپه نت ونيول ېجنس ي اړيکدچې واده يې نه وي کړی د مال په بدل کې څخه ځوانو نجونو 

ور ته او آیا دا هماغه د غالمۍ زماني دا د داس ې نسل رامنځته کول دي چې نه به مور پيژني او نه هم پالر 

 ګرځيدل نه دي ؟ 

 او اخيستل کيږي ؟ يږي دي چې اطفال پکې خرڅنه څه دا هغه 

  آیا تاس ې په اسالمي ختيځ کې د ښځو آزادي وينئ چې عربي صليبيانو څه په الس راوړي ؟ 

غوره نه ده ۍ الره دښمناو زمونږ پر وړاندې يې د  ؟دینه صه غوړي او مونږ ته په نه زمونږ څخه بد  غربآيا 

  .جوړښت لري مو قوي  او ټولنهقوي  ياړيکزمونږ کورنۍ د هللا په اذن سره ځکه چې  ؟کړې 

 د )برحق( دين خاوندان يو . چې مونږاو دوښنمۍ الره غوره کړی  ۍپه دې وجه زمونږ پر وړاندې د بدبينيې او يا 

اپه څيې ناسفر په اړه وويريږئ او مونږ او د خپل د يوې زمانې څخه بلې زمانې ته  دی رازسفر يو د  زمونږدا  

   شو ؟ ی هم حرکت وکړ به شو او نه  ی بيا والړ شو به چې نه  را ګير کړو  ا کېڅپدې ن

  : ښځه ده (د کليوالو سيمو)مګر هر چې اطرافي 

بلکي کوښښ کوي کولو پالن جوړونکي اطرافي ښځه پخپل حال او خپل ژوند ته نه پريږدي  غربي مسلمانانو دد 

خور سره يې شريکه ښاري ورنه واخلي ، غواړي د هغې يې د ننه په کور کې ورسره جګړه وکړي تر څو پاتې ژوند 

په نوم د  ېد بنسټيزې تربیاو دا د اطرافي مسلمان پر وړاندې ده  دوی د اهدافو ښکار شوې د چې کړي کومه 

 ملل متحد تر څارنې الندې د امريکې جکړه ده .

 بنسټيزه يا آساس ي تربيه د هغوی له نظره څه ده ؟

 دوکتور حامد عمار چې په امريکا کې د ټولنيز بدلون د اصالح د غوندې کډون وال وو داس ې وايي :

                                                            
 واشنټن . –م  ۱۳۱۱مي  ۱۳-۱۳۳۱االولی جمادی  ۲- ۲۴۳شمير  –مجله املجتمع  - 3



 د اسالمي نړۍ لپاره د فکري جګړې الرې 

 او مشکالتوژوند د معيارونو د لوړوالي ، د تعليمي پروس ي ارزښت ته پام او د فکرونو د ده بنسټيزه تربیه عبارت 

او همداس ې د « سرس الليان»چې دغه کار يې په مصر کې د ملل متحد مرکز کړنالرو بدلون راوستل دي  د

 .يد ي سوريې په کليو او نورو ځايونو کې تر سره کړ 

له دين او اخالقو څخه خو د خلکو د د بنسټيزې تربیې څخه د دوی اصلي مطلب د کليوالو خلکو ايستل دي 

 ادعا کوي چې مونږ د 
ً
تيرايستلو لپاره د ژوند د معيارونو او تعليمي ارزښتونو لوړوالی پلمه کوي او ظاهرا

کوو خو په حقيقت کې يې هدف دا دی تر  ستاس ې د ژوند او تعليم د معيارونو او ارزښتونو د لوړوالي لپاره کار

 څو د اسالمي اخالقو او ارزښتونو پر ځای د غرب ناولي ارزښتونه په خلک کې رواج کړي .

حصوننا مهددة »د پوره تفصيل او اهدافو لپاره د دوکتور محمد محمد حسين کتاب  ېد دغه امريکايي تربی

 ولولئ . « ۴۱-۲۹ص  -من داخلها

 ده ؟ه څه يضاو د ښځې ق

تر څو ځان د ښځو مدافع او د هغوی له ګټو سره  هڅوي په قصدي توګه وخت په وخت يې کوم چې دوی 

  3کې بړبوکۍ پیاله ۍکوچنپه  :ددې ادعا مثال داس ې دی لکهمينه لرونکي څرګند کړي 

نادر دی ، نو د مشکل په صورت کې د آواز پورته  ډیردوهم واده په اسالمي هيوادونو کې د طالق نسبت لوړ او 

د رسنيو په وسيله کې په خپلو کورونو کيدل اعتبار نلري ځکه د هر مشکل لپاره يو سبب وي ، کله چې دوی 

او کله چې دوی ادعا کوي چې د نارينه او ښځې تر منځ پراخه مساوات او  وپاشل شول او مشکالت يې لوړ کړل 

يو مشر نه وي بلکي دوه مشران به وي ، سړی به هم مشر او رئيس وي او ښځه به به برابري ده د کور لپاره 

 . 2غرقه کړي يې تر څو وي  يچې دوه څلوونک ۍ هم مشره وي لکه : د بيړ 

نو  بهڅخه تيښته وکړي نور  حدونوهغې د اخالقو د له منځه وړلو سره مرسته وش ي او د دين له د نو کله چې 

ويريږي نو له هللا څخه نه کې سړی د ښځې په باره کې له هللا څخه نه ویريږي او ښځه به د سړي په باره 

                                                            
 )په پياله کې بړبوکۍ( فزوبعة في فنجاندا عربی متل دی :  - 3
ديناره  ۲۴۹کال يو حکم صادر کړ چې که هر چا دوهم واده وکړ دوه کاله به بندي او  ۱۳۱۶( کې حبيب بورقيبه وايي چې :د تونس رئيس جمهور په ۱۳۱۱/۱۲/۲۹په اهرام مجله ) - 2

ر دا چې د هغې په ملګرۍ يې اقرار الي جرمانه ادا کوي ، د ازهر شيخ په يو بيان کې وايي چې: يو تونس ي کس دوهم واده کړی وو چې ددې جرم څخه د خالصون بله الره نه وه مګبه م

 ام او حرام يې حالل وګرځوي . وکړ او ويې ويل چې دا زما ښځه نه ده . او همدارنګه ځنو حاکمانو دا خوښوله چې د هللا تعالی حالل شيان حر 



 د اسالمي نړۍ لپاره د فکري جګړې الرې 

آزادۍ کې نه دی بلکي دين څخه د اختالف او فساد ته الره هواره شوه او ددې مشکل حل د دين څخه فرار او 

 . ید و کېطو او اخالقو باندې ټينګ اوسيدلبدين په ضواد او کول رجوع ته دين 

ُروَن هللا سبحانه وتعالی فرمايي : ] ْبصِّ
ُ
 ت

َ
ال

َ
ف
َ
ْم ۚ أ

ُ
ك نُفسِّ

َ
ي أ  .3[َوفِّ

 .نئینو تاسو نه و  ای، اهللا تعالی د قدرت نښ ې دي(د ) هم ېك  انونوځاو ستاسو په ژباړه: 

نَّ ] ْم إِّ هِّ نُفسِّ
َ
أ ُروا َما بِّ

ا
يِّ
َ
ٰی ُيغ ْوٍم َحتَّ

َ
ق ُر َما بِّ

ا
يِّ
َ
 ُيغ

َ
ـَه ال

َّ
 2[الل

هغوى )پخپله( د خپلو نفسونو حالت بدل  ېچ ېقوم حالت نه بدلوي تر هغه پور  ېڅهللا د ه شكهېب}ژباړه: 

 .{ي ړ ك

 .شعارونه او وسايل دي تر څو پر مونږ کې ټولنيز بدلون راولي  لويديځدا د 

 )بې ديني ( را منځته کول :علمانيت 

 

 په تعليم کې

 په رسنيو کې

 په قانون کې

 قوم پالنه رامنځته کول :

 د واحد امت د يووالي له منځه وړل

 او د واحد اسالمي دولت له منځه وړل

 د ښځې آزادي :

                                                            
 .۲۱سوره الذاريات : - 3
 . ۱۱سوره الرعد : - 2



 د اسالمي نړۍ لپاره د فکري جګړې الرې 

 تر څو ټولنه په فحشاء او بدکارۍ سره سقوط کړي 

 او تر څو مو د خپل ځان پوسيله وسوزوي 

 د اسالم څه ش ی را پاتې وي ؟به ي نو زمونږ لپاره ش  ېدغه بلنې کامياباو کچېرې 

نو آيا بيا پر خپلو پښو ودريدالی شو  نور څه پاتي وي به نو زمونږ په ټولنه کې  يش  ېاو کچېرې دغه بلنې کامياب

 ؟

 نو دغه سوالونو ته دې د واک او قدرت حريصان ځواب ووايي .

د اسالمي خالفت د نړولو غوښتونکی وو چې بيا يې د لوړوالي هيڅ توان  او هغه کسان يې دې ځواب ووايي چې

 هم نه لرلو .

  يې دا يو عالج بللو .ځواب ووايي کوم چې د اسالمي ختيځ لپاره د وهه جاهالن يې پنااو هغه 

هغوی دې هغه څه تر سره کړي کوم د دوی مخکې او حرکتونه قيامونه  يرښتند اسالمي نړۍ او پاتې شول 

ځای ناستي دي او  هغوی او محمد صلی هللا عليه وسلم تر سره کړي دي ځکه چې دوی د  وپيغمبرانو او رسوالن

 . يامت هيله او اميد د پاتېامينان دي او دوی د  د دغه رسالت او مسئوليت

 څه کړي ؟ وځنې هغه شيان وړاندې کوو چې زمونږ سره صليبيانته اس ې تاوس 

 څلورم بحث

 سره څه وکړل ؟ صليبيانو زمونږ 

هغوی زمونږ د حکم موافق عمل وکړو کچېرې  کريممونږ نفرت ته ملن نه وهو ، مونږ دې ته تيار يو چې د قرآن

نوڅخه د بې ځايه کولو څخه الس واخلي نو مونږ به هم د هغوی سره د و پر وړاندې له جنګ کولو او له کور 

اندې جنګ کوي او مونږ د خپلو کورونو پريښودلو الره غوره کړو مګر که هغوی زمونږ پر وړ  فعدل او انصا

 ضرور ويني .به ان سزا يته مجبوروي نو د خپل ظلم او طغ



 د اسالمي نړۍ لپاره د فکري جګړې الرې 

ْن  ]هللا سبحانه وتعالی فرمايي :
َ
ْم أ

ُ
َيارِّك ْن دِّ ْم مِّ

ُ
رُِّجوك

ْ
ْم ُيخ

َ
ينِّ َول ِّ

ي الدا ْم فِّ
ُ
وك

ُ
ل اتِّ

َ
ْم ُيق

َ
يَن ل ذِّ

َّ
ُ َعنِّ ال

َّ
ُم َّللا

ُ
ال َيْنَهاك

وُهْم  َبرُّ
َ
يَن ت طِّ ْقسِّ

ُ ْ
بُّ امل َ ُيحِّ

َّ
نَّ َّللا ْم إِّ ْيهِّ

َ
ل وا إِّ

ُ
ط ْقسِّ

ُ
 .] 3َوت

چې  ئ نه منع کوي چې تاس ې له هغو خلکو سره د نیکۍ او عدل چلن وکړ څخه هللا تعالی تاس ې له دې کار  ژباړه:

 هللا تعال  ستاس ې سره په دين کې نه وي جنګيدلي او تاس ې يې له خپلو کورو څخه نه وی ايستلي
ً
ی انصاف ، يقیا

 . کونکي خوښوي 

رَ  ]
ْ
خ ى إِّ

َ
اَهُروا َعل

َ
ْم َوظ

ُ
َيارِّك ن دِّ ِّ

م ما
ُ
َرُجوك

ْ
خ

َ
ينِّ َوأ ِّ

ي الدا ْم فِّ
ُ
وك

ُ
ل
َ
ات
َ
يَن ق ذِّ

َّ
ُ َعنِّ ال

َّ
ُم َّللا

ُ
َما َيْنَهاك نَّ ْوُهْم َوَمن إِّ

َّ
َول

َ
ن ت

َ
ْم أ

ُ
ك اجِّ

وَن 
ُ
املِّ
َّ
َك ُهُم الظ ئِّ

َ
ْول
ُ
أ
َ
ُهْم ف

َّ
  2[َيَتَول

هغو خلکو چې ستاس ې سره په دين کې جنګيدلي وي او تاس ې يې له  منع کوي له دوستۍ دهللا تعالی تاس ې ژباړه: 

او څوک چې د دوی سره دوستي کوي   خپلو کورو ويستلی وی او هغه چې شريک شول په ويستلو د تاس ې کې

 . پس هغه دي ظاملان

ُبو او فرمايي : ] لِّ
َ
ٍب َينق

َ
ل
َ
يَّ ُمنق

َ
ُموا أ

َ
ل
َ
يَن ظ ذِّ

َّ
ُم ال

َ
 2[َن َوَسَيْعل

 .{او هغه كسان چې ظلم يې كړى دى ژر به پوه ش ي چې د بېرته ورتلو كوم ځاى ته به دوى بېرته ورځي}ژباړه: 

کله بیت املقدس ته پخوا يې څه مثال نه دی تير شوی هغه قوم چې اس ې ته د هغه قوم يادونه کوو چې تمونږ 

په مسجد  څخههغه مسلمانان چې د دوی د وحشتونو يې داخل شول )د ښځو او ماشومانو په کډون 

آسونه تر سينو  صليبيانود اويا زره وو ټول يې په قتل ورسول او يې (چې شمير وو االقص ی کې را ټول شوي 

 . 3پورې د مسلمانانو په وينو کې غرق شول 

 ادتپه شه انميليون مسلمانيې تر سره کړل پخوايي کوم مثال نه وو ، هلته يې يو کې او هغه چې په الجزاير 

 رسولي دي.

                                                            
 . ۶سوره املمتحنه : - 3
 . ۳سوره املمتحنة : - 2
 . ۲۲۱سوره الشعراء : - 2
  .۳۳۹-۳۲۶:ص « حضارة العرب »، د فرانسوي ليکوال فوستاف لوبون کتاب ۲۹۶ص « حاضر العالم اإلسالميا »د امريکايي ليکوال کتاب  - 3



 د اسالمي نړۍ لپاره د فکري جګړې الرې 

زه په مستۍ او خوشحالۍ سره » د نفرت دا څرګندونې ور يادولې چې : ته او کله چې دوی خپلو فوځيانو 

له منځه يوسم او د هغه اسالمي دولت پر  امتون عطرابلس ته روان يم او خپلې وينې قربانوم څو دغه مل

 . 3سره د قرآن د نابودۍ لپاره وجنګيږمتوان ټول وړاندې وجنګيږم ..... او غواړم چې په 

عربي جزيره د اسالم زانګو ده ، ال تر اوسه پورې د مسيحيت د "او د هغوی د فکري مشر خبره چې وايي : 

 "خپرولو لپاره يو خطر دی

کله چې قرآن او مکه له عربي هيواد څخه ورک شول نو کيدای ش ي بيا مونږ د عربو "داس ې وايي : يې بل يو او 

 "پرته ناشونی دی ورکيدو څخه لهتمدن ووينو هغه )تمدن( چې د محمد او د هغه د کتاب 

د مسلمانانو دريمه برخه بايد له منځه  "فيلسوف آخري حل داس ې بيانوي : يو فرانسوی او کله چي د هغوی 

موزيم ته يوړل لوفر فرانس ې د قبر د د رسول هللا صلی هللا عليه وسلم بايد يوړل ش ي ، کعبه بايد ونړول ش ي او 

   . "ش ي

او اوس به ددې يادونه وکړو چې همدا اوس څه روان دي حال دا چې دوی ادعا مونږ به دا او بل اړخ پريږدو 

 :وړاندې کړو يې راځئ چې ځینې مثالونه ت ترک کړی او يخپل تعصب او خپل صليبکوي چې مونږ 

  په فليپين کې : -۱ 

تاريخ کې يې معاصر په جنګ سره مخ دي چې او يو مخ تباه کوونکي مسلمانان د داس ې تبعض ي کې په فليپين 

  ميشت کړي وو.ايستل شول په کوم کې چې هللا تعالی دوی د هغو ځمکو څخه و هيڅ مثال نشته ،

د فليپين فوځونو پر دوی باندې تباه کوونکي حملې وکړې يوازې پر خپله شريفه جګړه يې بسوالی ونه کړ بلکي 

 لکه : ګاز او نپالم او نور . وو منع کارول يې ټولې هغه اسلحې يې وکارولې کوم چې 

 هغه وروسته د زخميانو ، ماشومانو او ښځو څخه انتقام اخلي . لهاو 

په بيان  ۲۳د مارچ  ۱۳۱۶کې د جبهه تحرير د بهرنيو چارو عمومي مسئول ورور عبدالباقي بکر د « روو م»ه او پ

 ۱۶قوماندان صالح عثمان څخه نقلوي چې نومړی قوماندان له  دکې د بانکوک د ښاروال او د مجاهدينو 

                                                            
 ه.ق او مخکې د تبشير په بحث کې بيان شو .  ۱۳۴۳کال  ۲۱مجله کې د جمادی په « رابطة الشرقية »دا نشيد د  - 3



 د اسالمي نړۍ لپاره د فکري جګړې الرې 

 کونه ورسره جنګيږي پرته لهډنور کن ۶مياشتو راهيس ې د کلکې محاصرې سربيره مقاومت کوي او اوس د فوځ 

د کومې وقفې پرته يې پر وژونکو چې يړۍ بکوي او ددې سربيره هغه  دې بمبار چې شپه او ورځ ورباند الوتکوهغو 

 توپونو ولي .

په هغه حقيقت نه پوهيږي چې مونږ  ان: داس ې ښکاري چې د نړۍ مسلمان هغه د خپلو خبرو په پای کې وويل

 هيڅ پام نه کوي .ته دا چې مونږ يا او  ورسره مخ يو

مسلمانان  (۱۹۹۹۹)جه کې چې اوس هم ادامه لري ياو د جبهې عمومي مسئول زياتوي : د دغه جګړې په نت

وژل شوي دي ، مارکوس پوهيږي چې مسلمانان نش ي نيوالی مګر هغوی غواړي چې مسلمانان غال کړي او يا د 

 . 3نړۍ نظرونه غال کړي 

 ( کې :)حبشه ايتوپياپه  -۲

هم په دغه هيواد څه د سخت اذيت او آزار الره غوره کړې وه که پر وړاندې مسلمانو د د حبش ې امپراتور أسد 

 .اکثريت استوګن مسلمانان ديکې 

يا زندانونه يې د پايتو د او او رتبه نه ورکوله لرونکی ته هيڅ ډول دولتي دنده او نژاد هغوی د هيڅ رنګ  

 .مسلمانان لپاره قبرستان ګرځولی وو 

ې او السونه د ښ هغه په امر به د مسلمانانو پد د حبش ې اسد د مسلمانانو له شکنجې کولو سره شوق لرلو  

ګږې شوې او منحنې بڼه به يې غوره کړه کله به چې يې مالوې به  هغه پورې چېکلونو په موده تړل کيدل تر 

 .مګر په څلورو به تلل  غوی به پر خپلو پښو نشوی تللینو هخوش ي شول 

انانو سره تر هغه د مسلم نو را منځته کيږي تا دکو  فوځييې او کله چې دغه امپراتوري سقوط کوي پر ځای 

چې څوک هغوی په يو فوځي بيان کې راځي او اقرار کوي چې : ددې وخت راغلی چې پوه ش ئ د او بتره چلند کوي 

د  بنسټان غوره کړل نو مونږ بايد په دې دښمناو د هغوی نماينده ګانو زمونږ  دي ؟ عربانوان دښمنزمونږ 

 . 2دوی سره چلند وکړو 
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 د اسالمي نړۍ لپاره د فکري جګړې الرې 

د مسلمانانو د انقالبيانو عام قتل داس ې جرم دی چې هر د ضمير څښتن تحريکوي )مګر چېرې کې « ارتيريا»په 

 دی ضمير او وجدان( .

 په تايلند کې مسلمانان : -۳

 دا مطلب خپور شوی وو :اعتصام مجلې لخوا د په قاهره کې 

ي اثار ستر جومات ونړولو تر څو اسالمکې په ښار « بنارا»د تايلند حکومت د  ۱۳۱۶سنه  ۱۶الف : د نومبر په 

د ديني شعايرو له ادا کولو څخه منع کړل او بودايان به يې تشويق کول تر څو يې  له منځه يوس ي او مسلمانان

ارونو کې د بودايانو لخوا هرو څلورو اسالمي ښ په« فطاني»ته ادا کړي او د  ېماتونو مخمراسم د جو خپل 

 .ودرول شول  بتان

يې سلمانان ووژل او د هغوی جسدونه يې مسخ کړل او بیا لند پنځو بحري فوځيانو پنځه کليوال ميب : د تا

 . کړل مسلمانان شهيدان او سلګونه زخميان  ۲۹ يې کې مظاهرهښار په  داو د فطاني بحر ته وغورځول 

مانانو يو کلی وسوزولو او په واليت کې د مسل« جاال »بودايانو يوې ډلې د د ج : په دې وروستيو کې د تايلند 

کې ميشت ش ي او غواړي هلته خپلې  انتقال او په جنوبي اسالمي سيمون کوښښ کوي د شمال څخه بدايا

 مستعمرې جوړې کړي .

 افغانستان باندې د امريکې يرغل :په عراق او  -۴

هيڅ ډول وحشت د په عراق او افغانستان کې د صليبيانو وحشتونه زمونږ د نسل د سترګو ليدلی حال دی چې 

پر عراق او افغانستان يې مخ نه دی اړولی ، د کتاب ليکوال ځکه اشاره نه ده ورته کړې چې دغه کتاب يې څخه 

 څخه پخوا ليکلی دی .باندې د صليبي یرغل 

   ؟زمونږ پر وړاندې په فکري جنګ کې کامياب ش ي به  لويديځدا وو د دوی د فوځي وحشتونو څو نمونې نو ايا 

 

 ړنالرېکد صليبيانو  -اول 

غوښتنو او د د  لويديځاو هغه په دې وتوانيد چې د شوه  هک کودتا کاميابر کله چې د کمال اتات

 تړون ته تسليم ش ي .«  كيرزون  »د بهرنيو چارو وزير انګليسترکیې په آزادۍ کې د 



 د اسالمي نړۍ لپاره د فکري جګړې الرې 

په ترکيه کې د اسالمي خالفت د لغوې کولو وروسته تر سره شو کې م ۱۳۲۴په کال د کار  دااو   

 ګيدلي وو .نچې د ډيره وخته څخه د صليبيانو آرمان وو او د هغه لپاره ډير وخت ج

وروسته اتاتورک کوښښ وکړ تر څو له ترکیې څخه اسالم ورک کړي نو ددې کار لپاره يې تعليم 

آزادي او په ټولو چارو کې د په اصطالح مسلمانې ښځې د ترکیې او قانون علماني وګرځولو او د 

عربي ليکدود په التيني بدل کړ او يې او بيا را منځته کړ يې ښځو او نارينه تر منځ اختالط 

 زور وکارولو .يې اره پالمي لباس يې بدل کړ او ددې هر څه د بدلون لاس

 . هد دغه ټولو برياليتوبونو وعده ورکړ  صليبيانو اتاتورک ته

په کار واچولې تر څو د  ې تاو دکې نورې فوځي کو  وپه اسالمي سيم لويديځددې څخه وروسته  

کول او يا هم  غربيخپلو پروګرامونو لپاره خپل واک تر السه کړي په اصطالح ټولنيز بدلون يا 

 مسلمانان له دين څخه لرې کړي .

د زور فوځي کودتا هم تجربه کړه او هڅه يې وکړه چې د فوځي کودتا پايلې آتاتورک دوی د کمال 

 3 .ورک لخوا تر سره شول د اتاتچې يعنې هغه څه اصالح کړي 

کي هغه د ترکیې په خلکو  هيڅ ش ی په الس را نه وړلکه مونږ دا ور عالوه کړو چې کمال اتاترک 

يې  پاتې کيدل په دين ټينګ او عزم  د ترکیې د خلکو د هغه برعکسهيڅ بدلون رانوست بلکي 

اتاتورک د هم وو خو بیا  ي و احاطه کړ دښمناسالم  يدوی د هر لور هم که څه ل زيات شو 

 د هغه مقابل لوری بل شان وو.يو شان او  پيروان

راولي هغوی هڅه کوي يو ساختمان پر بل  بدلون تر اوسه پورې هم هغه کسان شته چې غواړي 

 نوی ساختمان جوړ کړي.يې ساختمان ويجاړ او پر ځای  یبدل کړي غواړي پخوانساختمان 

خو دا د طبيعت قانون غواړي د فوځي کودتا ، تاوتريخوالي او ځواک په کارولو سره بدلون راولي 

ورسره کې دی چې د هر عمل لپاره عکس العمل وي چې په قوت کې ورسره مساوي خو په جهت 

کله چې فشار زيات ش ي انفجار رامنځته کوي لکه مخالف وي او همدارنګه طبيعي قانون دی 

 بند ش ي نو چاونده را منځته کوي .بخار چې کله 

او د وخت ټاکل امکان لري اشباه ش ي نو کيدای ش ي د وخت څخه مخکې انفجار رامنځته ش ي چې بيا په هيڅ 

 به هم کومه نتيجه ورکړي.هغه کنترول نش ي کيدای او نه د صورت 
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 د اسالمي نړۍ لپاره د فکري جګړې الرې 

ا( څخه فوځيانو ناوړه ګټه او په آخر کې .... اوس دا ښکاره او څرګنده شوې ده چې ددغه کړنالرې )فوځي کودت

 ګڼې پر پرتله يې زيات زيان اړولی دی . يپورته کړې ده او د ښ

درک کړي نو هغوی بايد د ځنډ پرته د نوي کړنالرې په اړه  ناکامي)فوځي کودتا( د مخکنی کړنالرې  غربکچېرې 

 وي؟څه  بهنوې کړنالره او هدف د هغوی ي نو تحقيق وکړ 

 څه ده ؟ الرهنوې تګ لويديځد  -دوهم

وځي سته دا درک کړه چې د تنصير هدف د داخلي او خارجي فپه مناسب وخت کې او يا ورو  غربر کله چې مکا

و نه توانيدل او د زيات بشري ، مالي ، تبليغاتي او تعليمي کوښښ په کارولو سره قوې په کارولو سره ناکام شو 

شول نو اوس غواړي له  ېجيهڅې او کوښښتونه بې نت چې مسلمانان مسيحیت ته داخل کړي کله يې چې دا ټولې

 .دين څخه د مسلمانانو په لرې کولو باندې اکتفاء وکړي 

هدف دا دی تر څو مسلمانان له خپل دين څخه لري کړي ، نن ورځ د دوی ټول کوښښ دا دی يې يعنې اوس  

يله مسلمانان له دين څخه لرې چې د علماني تعليم ، علماني قانون علماني رسنيو او د ښځې د آزادۍ په وس

ارزښوتونو ته خلک دعوت کړي نو آیا دغه نوی هدف يې  غربياو کړي د اسالمي ارزښتونو پر ځای علماني 

 کامياب دی ؟

کاميابي يې په خلکو او ټولنې پورې اړه لري چې مونږ په هغه باندې په څو کلونو او يا یو نسل باندې حکم نشو 

  .به نسلونه وروسته څرګنديږي جه يد هغه نتکوالی بلکي 

 چې د ا
ً
 کاميابدغه تګالره  غربو يقينا

ً
څرګنديږي مونږ وينو چې ډير مسلمانان د ايماني ارزښتونو ،  هظاهرا

ارزښتونه په  غرباخالقي ارزښتونو او قانوني او شرعي ارزښتونو څخه لرې شوې دي او د هغه پر ځای يې د 

 کې خپل کړي دي، وښلو ، سلوک او تکتيکونقانون ، عاداتو ، لباس ، خوړلو ، څ

 څه کامياب غربهم د څه که 
ً
  جه يې شکمنه ده .يوروستی نتمګر څرګنديږي  هدغه تګالره ظاهرا

ارزښتونه ځای نيس ي له بلې خوا په عين وخت  غربد اسالمي ارزښتونو پر ځای په ژوره توګه د خوا که له يوې 

نړۍ د ژور ګيږي او اسالمي نت او قانون باندې تمسک ټيالکه : عقيده ، اخالق ، عباد وبنسټونکې په اسالمي 



 د اسالمي نړۍ لپاره د فکري جګړې الرې 

يخوالی هم ددې سبب کيږي چې د اسالم کامل نظام ته دعوت وکړي هغه ر تيز حرکت په حال کې ده او کله تاوت

 .اسالم چې د فرد ، ټولني او دولت لپاره شامل نظام لري 

پريښودل ش ي چې اور وګرځي او سوزول وکړي  هيرو الندې ده نو آيا هغداس ې په نظر راځي چې د اور سکوټه تر 

 ؟ او په عين وخت کې رڼا وي چې روښانه کول کوي ؟

 اور څخه يې ځان وساتي ؟د يا دوی هڅه کوي چې د هغه رڼا واخلي او 

رڼا ش ي يې ه فکر وکړي مخکې له دې چې سترګې هغه کسان چې بدلون راوستل غواړي بايد د خپل ځان په اړ 

 غرب، د  يد ی ممکن اور واخلي او هغوی بايد خپل هدف بدل کړي ځکه چې اهداف يې خلکو ته ښکاره شو 

  فتنه اچولو څخه لری ش ي . کې لهلپاره غوره دا ده چې د مؤمنانو په دين 

به ش ی چې لومړی وار ګرځي نو د هغه سيني ته ورګرځي ) ته چې بل په غش ي ولې هس ې پوه شه چې همدا غش ی غ

 .ستا په لور ګوزار ش ي(، مخکی له دې چې رڼا ووينئ اور به مو وسوزوي 

سواګريزو او اقتصادي  نړۍ مي اسال او غوره دا وي چې په رښتني توګه د اسالمي ختيځ د غرب لپاره به  

د بدلون په راوستلو سره غوره وي ځکه چې به تاس ې ته له بدلون راوستلو دا کار حتونو ته پام وکړئ نو لمص

 له منځه ځي . هحتونلمص ړيو نوم

ځکه مسلمانان له چا سره چې په دين کې ورسره  يۍ څخه الس واخلدښمنهميشه لپاره له د غرب دې او 

ي نه کوي بلکي برعکس د هغوی سره د عدل او دښمنجګړه ونه کړي او د کورونو ايستلو ته يې مجبور نه کړي 

ْم ]چلن کوي ځکه دا يې د دين غوښتنه ده  فانصا
َ
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او د کورونو ايستلو ته  ی د هغوی د دين پر وړاندې جګړه پيل کړ کې په هر وخت چې مګر په عين وخت هر چا 

ْن ]نو بيا د هغوی د رب حکم دا دی :  کړي مجبور يې  ْم مِّ
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 د اسالمي نړۍ لپاره د فکري جګړې الرې 

لکو چې ستاس ې سره په دين کې جنګيدلي وي او تاس ې يې له هغو خ هللا تعالی تاس ې منع کوي له دوستۍ د}ژباړه: 

او څوک چې د دوی سره دوستي کوي   خپلو کورو ويستلی وی او هغه چې شريک شول په ويستلو د تاس ې کې

 . {پس هغه دي ظاملان

لپاره به دا غوره وي چې دا خبره درک کړي چې کله د دوی د تمدن ژوندي کيدل ممکن وي نو اسالمي  غربد 

ْم تمدن دې هم پريږدي چې همداس ې ژوند وکړي ځکه چې د دوو تمدنونو يو ځای ژوند کول ممکن نه دي 
ُ
ك
َ
]ل

ين[ َي دِّ ْم َولِّ
ُ
يُنك  (. دى نیدى او زما لپاره زما د نیتاسو لپاره ستاسو د) دِّ

تر يو ځای کولو څخه په يو تمدن کې ژوند کول غوره دي او مونږ د هللا تعالی په اذن  نونو او ددې دواړو تمد

يوازې ښه يو )د هغوی څخه بې پروا يو د هغوی تمدن ته هيڅ ضرورت نلرو( ، هللا تعالی زمونږ د دين ساتونکی 
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ْ
ن ُيط

َ
 .3[َن ُيرِّيُدوَن أ

 رګپوره كوونكى دى۔ ا اڼر  ې۔ او هللا د خپلي ړ ك ړم)اسالم(  اڼپه خپلو خولو سره د هللا ر  ېچ ي ړ دوى غوا ژباړه:

 .يګڼكه كافران )دا كار( بد 

ُرو ] افِّ
َ
ك
ْ
َه ال رِّ

َ
ْو ك

َ
وَرُه َول

ُ
مَّ ن ن ُيتِّ

َ
 أ
َّ
ال  إِّ

ُ َبى َّللاا
ْ
ْم َوَيأ هِّ َواهِّ

ْ
ف
َ
أ ِّ بِّ

ا
وَر َّللا

ُ
 ن
ْ
وا

ُ
ؤ فِّ

ْ
ن ُيط

َ
 . 2[َن ُيرِّيُدوَن أ

 اڼخپله ر  ېدا چ رګاو هللا انكار كوي م ي ړ ك هړ د( خپلو خولو سره م لوپه )پوكو  اڼد هللا ر  ېچ ي ړ دوى غوا} ژباړه:

 . {يګڼكه كافران )دا كار( بد  رګا ي ړ پوره ك

 کومه الره ټاکئ ؟تاس ې نو 

 .له دې څخه ويره نلري چې بيا ورباندې اسالم جګړه وکړي  غربنو آيا  

ينِّ نن ورځ مونږ رسنۍ لرو ، نن ورځ زمونږ خلک پوه شوي دي او هغوی ته د اختيار الره پریږدو ]  ِّ
ي الدا َراَه فِّ

ْ
ك ال إِّ

 ِّ
يا
َ
غ
ْ
َن ال ُد مِّ

ْ
ش َن الرُّ َبيَّ

َ
ْد ت

َ
   [ق
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 د اسالمي نړۍ لپاره د فکري جګړې الرې 

ې ګاو زمونږ لپاره هغه درس کافی دی چې له ترکیې څخه مو واخيست چې د فکري او ايديولوژيکي او عقيدتي پان

 .کافی دی بدلون څپه راغله ، زمونږ لپاره همدا تاريخي  هپرته د امت په زړه او جګر باندې يو 

پونو درملنه وکړو او خپل ځان وساتو او زمونږ په ټزمونږ لپاره کافي ده چې پخپله خپل کور ورغوو او د خپلو  

 .مخکې کلونه دي کچېرې پيړی نه وي 

او خپلو هغو اوالدونو او وروڼو ته وايو که څه هم شمير یې کم دی مونږ په هيڅ صورت کې دا الره نه پريږدو 

په مکر او فريب کې را ګير دي ، مونږ يې پريښ ې يو او خپل قوم يې پريښ ی  دښمند کوم چې تر اوسه پورې هم 

 ، هغوی زمونږ عزايزان دي او هغوی ته داس ې وايو :دی 

اخلي او هغه شيان چې تاس ې ته يې يې چې له تاس ې څخه ؟ هغه شيان  سره دوه شيان موجود دي غربد  

 درکوي .

يې تاس ې څخه له هغه اخالقي ارزښتونه ، تاريخ او شخصيتونه دي چې  يې اخليکوم شيان چې له تاس ې څخه 

 .غال کوي 

پر تاس ې لوړوالی لري نو ددې پر وجه چې  هدنالوژي( ک) فن او تاو هغه چې تاس ې ته يې درکوي د دوی مادي راز  

 ؟درکوي يې تاس ې ته چې دوی ه هغيا در څخه اخلي او يې دوی چې هغه ؟ تاس ې څه ش ی قبلوئ 

 شيان چې دوی يې تاس ې درکوي يوازې څرمن او ځګ دی چې هيڅ ګټه پکې نشته . کوم

 3 .لرو چې له ډيره وخته همداس ې پراته دي جواهرمونږ خو تر خاورو الندې 

اصلي مونږ بايد خپل چې هيڅ اصل نلري  معدنيات ديواله او برق ظاهري زرق ي د لوونکو غسره يوازې د دوی 

 اصله ور نه کړو .کم په معدنيات د هغوی 

 .ته الس اوږد کړو  معدنياتونو زمونږ لپاره نه ښايي چې خپل جواهر پخپلو خزانو کې پريږدو او کم اصله 

 دا نه ښايي چې زمونږ الس ټيټ او د هغوی الس را باندې لوړ وي .
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 د اسالمي نړۍ لپاره د فکري جګړې الرې 

نو مونږ د غرب  خو دا چې د هغوی السونه ور لنډ کړو او پخپله د خپلو معدنياتو د پراختيا لپاره کار وکړو 

فنونو او تجربو ته اړتيا لرو او د غرب د علم او تجربو څخه استفاده کول څه ممانعت نلري پرته له دې چې 

 خپل ديني او اخالقي ارزښتونه ورته پريږدو .

 ټوله دنيا هم وي .په مونږ خو خپل دين نه خرڅووو ولو که 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 د اسالمي نړۍ لپاره د فکري جګړې الرې 

 دوهمه برخه

 فصل لومړی 

 اړخس ي مارک

 پيالمه:

په اسالمي ختيځ کې نفوذ کړی وو کمونست په اسالمي ختيځ کې نفوذ نه وو کړی )غرب(  لويديځلکه څنګه چې 

را مخکې شوی دی او کيدای ش ي همدا دليل وي چې لومړی  لويديځ، کيدای ش ي همدا دليل وي چې لومړی 

کولو او  غربيد تمدن ، يې او د هغوی د عقيدې پر وړاندې درک کړی وي  ختيځ حقيقتد اسالمي  لويديځ

داس ې جنګ پيل يې ټولنيز بدلون په نوم د علمانيت او د ښځې د آزادۍ خپرولو او د دين د کمزوري کولو لپاره 

 کړ چې ډير مسلمانان يې پر اصلي هدف نه پوهيدل .

وو په متوجه عامو خلکو ته  فريبخطرناک وو ځکه د هغوی  غربلپاره تر  ختيځمګر کمونست د اسالمي 

لپاره  ډلېاو د دغه  ډلوکه نيول پرته له نورو يسره اړ  ډلېاو د دغه  ډلېرانو ګکار يا  هزحمت کشځانګړې توګه د 

 .څخه ډلوپرته له نورو و ادعا کول س راوړلد کسب او کار پر ال 

هغه په د کفر او باندې پر هللا تعالی يې ول وو چې اول او آخر ړ هدف د امت د عقيدې ويجايې او وروسته  

 .ټولو اديانو څخه انکار کول وو د کفر او باندې اسماء 

 نه وروړلو  يرغلهجوم او )يو دم( يې که څه هم د هغوی پالن مرحله په مرحله وو چې پر دين باندې 
ً
 او ظاهرا

اشتراکيت او ډول يو بل  او ويل به يې چې داد هغه د پريښودلو او هغه ته د اجازې ورکولو ادعا کوله يې 

 .مارکسزم دی

کرهنه او نسل او کاميابۍ او مدد تر السه کولو لپاره يې هر څه له منځه يوړل ،د پل دغه هدف خد نو  

ې يټولو هغو کسانو ته يوس ي او  مخالفين له منځهد وينو په حمام کې غرق کړل تر څو خپل ټول يې هيوادونه 

 چې د دوی پر وړاندې دريدل .به کوم  سزا ورکوله



 د اسالمي نړۍ لپاره د فکري جګړې الرې 

واک تر السه د چې کله منځته راغی نو هغه وخت يې خپل ډير بنسټيز اهداف خپاره کړل  او  رژيمکمونست 

تر څو په بنستيزه توګه بدلون را منځته  ډلهد خلکو جذبول پيل کړل په خاصه توګه د کارکرانو يې کولو لپاره 

 د کم وخت لپاره .کړي مګر 

لوبه دا وه تر څو د بنسټ پر ځای له پاسه بدلون را منځته  د امريکا د متحده آياالتود فوځي کودتا په وسيله 

ون کې په بنسټيز بدلآيا د واک تر السه کولو لپاره کامياب شول مګر دا چې يې کړي چې په ځنو هيوادونو کې 

 کامياب شول ؟  

 :د تمدن ځای ناستی ش ي  غربد نظر په الندې داليلو غوښتل  يزماو کمون

 په زاړه تمدن کې ژوند کولو . غرباول: ځکه چې کمونست د ځوانی په مرحله کې وو او 

په دې برخه کې څه  غرباو  د ګارګرانو ډلې تهعامو خلکو ته متوجه وو په ځانګړې توګه  د دوی فريبدوهم : 

 اصل نه لرلو .

په داس ې يو حالت کې ژوند کولو چې له خپل دين څخه د جالوالي او پریښودلو په حال کې  غربځکه چې دريم : 

) او نه يې هم د خپل دين ساتنې ته څه  ونه کړپه اړه يې څه غبرګون )کمونست ( دغه ښکاره کفر د وو نو 

 پاملرنه کوله (.

ه څنګه مو چې اشاره ورته وکړه او همدارنګه به هغه ته ان شآء هللا اشاره وکړو چې د دواړو لک او په آخر کې ...

، له همدې امله دا کومه د حيرانتيا خبره نه ده چې يوه خور بلې خور ته ميراث ش ي تمدنونو بنسټ يو دی 

 اسالمي امت ته يو خبرداری دی .زمونږ خبرې پر علمي حقيقت والړې دي چې 

او هغوی دې د هالکت او ويجاړې انتظار کوي هغه که يوه 3ټغر )فرش ( د هغوی د پښو الندې کشول کيږي 

 ورځ وروسته وي او يا هم يو شيبه او يا يو ورځ وروسته مات ش ي که څه هم يوه ذره وي .
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 د اسالمي نړۍ لپاره د فکري جګړې الرې 

هر ش ي  يژنو ځکه دپو  ښ یلو ږ فرض کوو چې د دغو فريب ورکوونکو د پيل طبيعي اصل دا دی چې لومړی مون

او بيا د او ظرف وي چې په هغه کې پاخه شوي وي او هغه چاپيريال چې په هغه کې پيدا شوی وي  لوښ یلره يو 

 .هغه کس پيژندل چې د هغه لورې ته يې بلنه کړي وي او بيا يې اصل او بنسټ پيژنو 

له کې )هغه څه تاس ې ته بيانوو ( چې کمونست د مسلمانانو پر وړاندې څه کړي دي چې پيل او په آخر کې .. 

 د يمن او صومال ځمکې وې .يې قرم او قفقاز او پای 

 .، او په هغه باندې مو توکل دی  خاص له هللا نه مدد غوښتلى ش ياو 

 څښتن دی .او نشته بل قوت مګر هللا دی چې د لوړې مرتبې خاوند او د ستر واک 

د علم او پوهې لرلو سره سره ازې دا کسان بلکي هغه کسان چې په لومړي قدم کې حاکمان مسئول دي نه يو 

د هغو کسانو بار هم د به اجازه ورکړه او د قيامت په ورځ ته حضور د هغوی کې د مسلمانانو په خاوره  ېي

ته  چې دوی دوی ګمراه کړي وي او نه يوازې دا کسان بلکي هغه کسان يې دوی پر غاړه وي چې د ناپوهۍ له امله 

 زمونږ مطلب هغه ډله ده چې پهاو  مګر هغوی نه پوهيدلبلنه ورکوله يې ته  لورېاو د هغه الرښوونه کوله  يې

لپاره په حرامو کې مصرف کړل چې ددې يې وهلې او خپل او د مسلمانانو مالونه يې نارې شهواتو کې غرق وو 

  مو خلکو لپاره اسالمي عدالت پلي کوو .و مونږ د فقراء او محر 

 بحثلومړی 

 د کمونيزم پيدايښت

پرته د درس  ظرفد )لوښ ی يا ظرف ( ويلی دی او ليکي : « الوعاء»مؤلف رحمه هللا د کمونيزم پيدايښت ته 

ځکه چې د صل دی ... بيان د الرښوونې ف ظرفڅخه مخکې د  ونوراتلونکو درسد ځکه وي  ی پيلول نيمګړ 

 ر پښ کيدای ش ي مسک وباس ي او د مسکو د وړونکی څخه کيدای ش ي د اور بڅرکي ووځي . آهنګ

ًدا]رښتيا ويلي هللا سبحانه وتعالی : كِّ
َ
 ن

َّ
ال ُرُج إِّ

ْ
 ال َيخ

َ
ُبث

َ
ي خ ذِّ

َّ
هِّ َوال ِّ

نِّ َربا
ْ
ذ إِّ ُه بِّ

ُ
َبات

َ
ُرُج ن

ْ
ُب َيخ ِّ

يا
َّ
ُد الط

َ
َبل
ْ
 .3[َوال
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 د اسالمي نړۍ لپاره د فکري جګړې الرې 

ښار، د هغې زرغونه د خپل رب په حكم سره راوځي او هغه )ځمكه( چې خرابه )ښوره( وي )د او پاكيزه }ژباړه: 

 .{هغې زرغونه( نه راوځي مګر ناقصه

: د هغه دپيداښت چاپيريال او بيا هغه کس چې د هغه لورې  عبارت دی له ظرف زمکسر کمونست او ماد او  

 کې يې بلونکي زيات دي . مثالونواو زمونږ لپاره همدومره کفايت کوي ، که څه هم په ځنو نورو  ې بلنه کړ ته يې 

 د پيداښت چاپيريال  نيزمد کمو

 ټول شرایط ورته برابر وو لکه :هلته  ځکه چېکسزم لومړی په اورپا کې څرګند شو ر کمونيزم يا ما

 يو جال جال مطالعه کوو :هر فلسفه چې او اقتصاد ،دين 

 پيړۍ کې د اورپا دين : هاول : په نوولسم

نو کله چې دوی ته د علم څخه ځوريده  دين ي خپل تحريف کړ د ډيره حده پورې دا حقيقت دی چې اورپا تر 

و يې بښنې شريعت د اړيکه پيدا کړه نو آسانه عقيده او يې سره  نړۍ اسالمي د شوې او  ېرا خالص  ې درواز 

چې د دريو خدايانو کوم خالص ې شوې او عقل يې ددې وينا سره په ټکر کې شو يې پيژندلو نو غږونه او سترګې 

 ياذ باهلل( .عبلنه کوي : پالر ، زوی او روح القدس او دا چې وايي : مسيح د هللا تعالی زوی دی )ال

و ا، نا مناسب وډ هغه د دين څخه وتل دي ، نو دا کډاو دا ټول د مسيح عليه السالم د دين تحريف دی او د 

 ؟به څنګه د تمدن او پراختيا نسل قبول کړي  تحريفات

 ] :څه اوريدلي وي چېپه اړه يې او هغه څوک به يې څنګه قبول کړي چې د اسالمي عقيدې  
َّ

ال  إِّ
ٌ
َهة َما آلِّ يهِّ اَن فِّ

َ
ْو ك

َ
ل

ا
َ
َسَدت

َ
ف
َ
ُ ل

َّ
 .3[َّللا

 دواړو نظام به کډوډ شوی وو .ژباړه:کچېرې په ځمکه او آسمان کې پرته له هللا نور خدايان وای نو د 

ْيٌء [
َ

هِّ ش  لِّ
ْ
ث مِّ

َ
ْيَس ك

َ
 . 2:]ل

 ژباړه: هغه ته ورته هيڅ نشته . 
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ُ
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 د اسالمي نړۍ لپاره د فکري جګړې الرې 

 ساده او آسانه عقيدې په اړه څه اوريدلي وي هغه به څنګه دا پيچلې عقيده قبوله کړي ؟ د دغېنو چا چې 

کوله  داګري سو يې هغو راهبانو پيچلتيا او خرافات به څنګه قبول کړي چې د خلکو په عقايدو او فکرونو د او 

د څارنې محکمو ردول او به يې دريدل او هغوی به د بښنې سندونه به يې ورکول ، د علم او علماوو پر وړاندې 

نو د داس ې خرافاتو او منحرف دين څخه  ،په دار ځړوليې به  سردارانهغوی د کش کول او  به يېته 

 وو.مارکسزم ته وتل څه عجيبه نه 

 په نوولسمه پيړۍ کې د اورپا اقتصاد :

دوی د لږ ملکيت په  ،د صنعتي انقالب د راتلو وروسته د کارخانو او صنعت پانګه وال خپل اوج ته رسيدلي وو 

کسان ددې څخه محروم وو او هغوی د  ونهمګر بل اړخ ته ميليون ،او عيش ژوند تيرولوزياتې پانګې  لرلو سره د

 سختطبيعت قانون دی چې د دا ض پيدا شو ځکه چې غهغوی سره بد نو بدبختۍ او سختۍ ژوند کولو 

د هغوی د چل او فريب  ډلېاو کارګرې  وارې خدريځۍ المل ګرځي نو دا څه عجيبه نه وه چې سخت دريځي د 

 چې ويل به يې :څخه ډکه بلنه ومنله 

)اوس او  تاس ې به پکې آرام او آسوده واستپه مخ کې هغه نړۍ ده چې ستاس ي سره يو ش ئ  !ای د کارګرانو نړۍ  

 .  2پرته بل څه نشته زحمت او خوارۍ ستاس ې پر وړاندې د قيد او خو( 

فردي د یې قبوله کړه چې : ستاس ې لپاره څه ارزښت نشته ، او  هدوی دا نظريد نو دا څه عجيبه نه وه چې 

هر يو ته به د خپلې وړتيا او يې اعالن کړل او د هغوی دا افسانه چې :  شريکول او د مال ملکيت لغوه کول 

 . ورکول کيږي حاجت په اندازه ش ی 

 :دريم : په نوولسمه پيړۍ کې د اورپا فلسفه 

 
ً
 د افالطون او فيورباخ ميراث وو .ليږي او فکري فلسفه وه چې زياتره يې ايډياد دغه پيړۍ فلسفه غالبا
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 د اسالمي نړۍ لپاره د فکري جګړې الرې 

او اټکل نو دا ډول ، خيال  ګويياو خيالونو کې غرقه فلسفه وه لکه : غيب ،فريب د علم او پوهې پرته په باطل 

خيالي  ېدغنو همدا وجه وه چې په اورپا کې  3يوازې پر تصور او خيال باندې والړه وهد علم پرته مادي فلسفه 

 فلسفې مادي فلسفې ته الره هواره کړه .

 ته الره هواره کړه .راتګ مارکسزم د دين  تحريف شوي هغه وخت د او په اورپا کې 

 ه هواره کړه .په اورپا کې د هغه وخت کپيټلزم مارکسزم ته الر همدارنګه او 

 په اورپا کې خيالي فلسفې مادي فلسفې ته الره هواره کړه .همدارنګه او 

  له يو کفر څخه بل کفر ته واوښته چې هغه مارکسزم وو .چې بالخره اورپا 

ټ ايښودونکی بنسمخکې )د مارکسزم يا کمونيزم( رڼا واچوو د هغه شيانو په ځنو ته مخکې له دې چې تاس ې 

 خبره پوره ش ي . لوښ يظرف يا در پيژنو تر څو د 

 د مارکسي فکر بنسټ ايښودونکی :

د مارکس ي او يا کمونستي دولت بنسټ ایښودونکی لينين وو او او د مارکس ي فکر بنسټ ايښودونکی مارکس وو 

 دواړه په اصل کې يهوديان وو .

انقالب پالن سور کمونستي د فکر او مارکس ي دولت جوړونکي يهوديان وو او  يکوم فرق يې نه وو د مارکس 

 .2جوړونکي يهوديان وو 

  2 .د هغوی تمويل او مادي کومک کوونکي او د انقالبي ګونډ او مجلس کډونوال يهوديان وو  

  2.وديان وو يههم او خپله د انقالب شعار پورته کوونکي  3ی حاکم غړي يهوديان وو د شوروي اتحاد د شور 

                                                            
)د کمونستانو سره په الديني زندان کې خبري( لومړی چاپ « ۶۶-۱۱القيم ص »ې خيالي فلسفه ده په دې اړه د استاذ عبد الحليم خفاجي کتاب ولولئ: د مادي فلسلفي تعبير یواز  - 3

 دار القلم کويت .   ۱۳۳۴
تاييدوي کوم وړاندوينه کړې وه « سرجي نيلوس»دا موضوع کوالی شو د صهيونستي حاکمانو په پروتوکولونو کې ووينو ، او هغه څه چې د دغه پروتوکولونو خپروونکی روس ي عالم  - 2

کاله وروسته را منځته شو ، او د يهوديان د هغه پالن نتيجه وه چې غوښتل يې په نړۍ کې يو نوی نظام را  ۱۶کال کې روس ي انقالب را منځته شو چې د دغه وړاندوينې  ۱۳۹۱چې په 

 رامنځته کړل او په نړۍ کې يې خپاره کړل "مجلة أفريكان هبيرو".  منځته کړي او څه چې په روسيه تر سره شول دا د يهودو شيطانت وو چې په نړۍ کې يې کمونستان
م ، مارکس ، بريتوغ او اتکان وو د ډير ليکواالنو دې مطلب ته اشاره کړې ده چې د روسیې انقالب د پنځو يهوديانو په مالي مالتړ تر سره شو چې هغوی : جاکوب شيف ، جوحنهاي - 2

« اخترنا لک» سلسلة » حقيقة الشیوعية او »، کتاب « الخطر اليهودي علی العالم االسالمي»، د ماجد کيالنی « الخطر اليهودي »ونس ي کتاب نور تفصيل لپاره د محمد خليفه الت

 قدری قلعجي بيروت .« تجربة عربي في الحزب الشيوعي»دار املعارف مصر او کتاب 



 د اسالمي نړۍ لپاره د فکري جګړې الرې 

او دا سمه ده چې اکثره يې يهوديان وو او په عين وخت دا د يهوديانو تبليغات او پروپاګند وو  وکه ټول نه وو ن

ان ورباندې وويروي او په نورو باندې خپلې غوښتنې دښمنددې کار څخه د يهوديانو مطلب دا وو تر څو خپل 

 ومني .

در  مارکس بنسټ ايښودونکیمارکس ي مفکورې د تاس ې ته اجازه راکړئ نور نه غواړو چې ځانونه پکې ډوب کړو 

 جوړونکی په اړه هماغه پورته اشاره کول کفايت کوي .د دولت وپيژنو او 

  مارکس :

او د انګليس په مرسته يې د ،  کال کې يې د مارکسزم يا کمونيزم بنسټ کيښود ۱۶۴۱چې په مارکس 

 جرمني ، فرانس ې او بلجيم څخه د شړلو وروسته يې په لندن کې ، له سوسياليزم يا کمونيزم مرام ترتيب کړ

مارکس د سوسيالستي انقالب په راوستلو کې بريالی نشو ، خو د هغه کال کې مړ شو  ۱۶۶۳ژوند غوره او په 

انقالب مينځته يا کمونيستي د روسیې په خاوره کې سوسيالستي  ۱۳۱۶په کال د  ۍ وروسته د لنن په مشر 

راغی
2. 

 ته لنډه کتنه : حاالتوژوند د مارکس  د

 يهودي نيژاده دی او 
ً
 څخه ډک دیطبيعت د نفرت او تاوتريخوالي  ولره تأثير وي چې د يهود نيژادمارکس اصال

ى َحَياة] ، هللا تعالی يې په اړه فرمايي:پيژندل کيږي پاکي  ېمادد د هغه څخه او 
َ
اسِّ َعل ْحَرَص النَّ

َ
ُهْم أ َدنَّ َتجِّ

َ
 3 [َول

 .او خامخا ته به له ټولو خلقو نه زیات د ژوند پس ې حرصناك هم دوى مومېژباړه: 

هللا تعالی ، چوو ا ر د هغه په پلرونو او نيکونو نه و  خو مونږ د هغه بار د شک پرته چې وراثت لره تأثير شته

َرى ] فرمايي :
ْ
خ

ُ
ْزَر أ  وِّ

ٌ
َرة ُر َوازِّ زِّ

َ
 .0 [َوال ت

 .د ګناه بار نه پورته كوي  او هېڅ پورته كوونكى د بلژباړه: 

 مګر هغه څه ته اشاره کوو چې د مارکس په ژوند کې ثابت دي :

                                                                                                                                                                                                                        
د مجلس د رئيس معاون بيريا، شفيرنيك، كيرتشينستين جوركين، فيرشيلوف،  -نومونه يې دا دي : كاجاتوفتش  غړي يهوديان وو چې  ۱۴د ستالين په دوره کې د حاکم مجلس  - 3

 ه د يهودو له نژاد څخه وو .  مولوتوف، اليا ايرهمبرج، ويفنسكي، هيسنرج، ميخيليس قرمين جدودي، لوزوفسكي او ددې څخه عالوه د ستالين ښځه يهودی وه او د ستالين نيک
 په داخل يې شيږ ستوري وو ( .  هودو د خپل امت لپاره شپږ ستوري رمز او نښان ټاکلی دی او همداس ې روس ي انقالب خپل شعار او رمز سپږ ستوری ګرځولی وو ) چې د خپل بيرغي - 2
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 د اسالمي نړۍ لپاره د فکري جګړې الرې 

 د هغه پالر په وران کاری ويجاړولو او ځان غوښتنه مشهور وو . -۱

خوراک يې له خپلې مور او دوو خويندو سره ژوند کولو او د هغه د ميراث څخه يې د پالر د مرګ وروسته  -۲

خپلو خويندو برخه يې د ځان کړه ځکه چې هغوی ضعيفه وې ) د د له برخه وخوړله نو چې خپيې کولو کله 

 خوړله(.و هغوی برخه يې په ظلم 

 خپل ملګري )فردريک انجلز( سره يې ژوند کولو .د شخص ې ژوند اختيار کړ او  بيا يې -۳

 ېپلورلو چ ېوخت ک  ېپه داس به يې کتابونو د خپرولو حق  نوځدرغلي کوله ، د  ېخپرونو ک  نوځهغه به په  -۴

 . ی و  ې پلورل شو  ېبايد په بل دور ک 

 .ځان وژنه کړې  ولوڼ و دو د هغه  -۱

ځان وژنه يې زړتوب له ويرې د چې « لورا»يې  او بله لور چې د يو عاشق سره يې حرام ژوند تيرولو « الينورا»يوه  

 کړې وه .

کارل مارکس په ګناه د هغه والدين نه نيسو همداس ې هغه د خپلو لوڼو په ګناه نه د او مونږ لکه څنګه چې 

و وو چې د خپلو لوڼو سم تربيت يې ونشاو فیلسوف دا څنګه نابغه نيسو ، مګر مونږ دې ته حيران يو چې 

 د ژوند صحې الره وښیي .توانيد چې هغوی ته نه  بلکي په دې و ی کړ 

څخه جال فردي ژوند غوره کوي او بيا ددو لوڼو  ، د مور  په ظلم خوريخپلو خويندو حق د )هغه کس چې 

ادعا کوي ، بزګر د ځمکې له مالک راوستو او مساواتو  ۍ هس ې حالت او بيا را پورته کيږي په ټولنه کې د برابر 

باندې کورې مفکفري لعنتي دغه الخره په بسره په جنګ اچوي او مزدور د صاحب کار سره په جنګ اچوي او 

 .عاملونه وژل کيږي ...(

  او ددې څخه وروسته د مارکسزم د پيداښت په اړه بحث کوو .

 

 :پيل مارکسزم د 

له مادي نظريو څخه « هيجل»مادې شخړه ييزه نظريه د د او « فيورباج»فلسفه د مادي مارکس خپله خيالي 

او بيا يې ددې خيالي فلسفې په وسيله هر څه تفسيرول  هنښلولو د څلورو قوانينو سره يې او هغه  3واخيسته

، تاريخ به يې په مادي توګه تفسيرولو ، اقتصاد او توليداتي توکي به يې په همدې مادي نظريو باندې 
                                                            

 کوي چې د مارکس ي فلسفې بنسټ د آملان خيالي فلسفه ده چې د آملان د هيجل او فيورباج له فلسفو څخه اخيستل شوې ده .مارکس ، انجلز او لنين په دې اعتراف  - 3
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تفسيرول او په همدې خيالي مادي نظريې به يې د يو دين غوندې د ټولنيز نظام ، کايناتو او اقتصادي نظام 

شان د ټولنيز نظام ، پتوانيد د يو دين ه ظريات وړاندې کول مګر هغه په هيڅ صورت ونلپاره خپل خيالي ن

 .ه څه وړاندې کړي اقتصادي نظام او سياس ي نظام لپار 

 ويجاړيږي کوو کله چې بنسټ نيمګړی وي نو  مونږ د هغه په بنسټ باندې اکتفاء 
ً
 .ساختمان به حتما

دی ،  غربکاره ده چې د مارکس د بنسټ او جوړيدو ځای فکر تر منځ اړيکه ښ غربيد مارکس ي فکر او  

يې خيالي فلسفو څخه « هيجل»او « فيورباج»د  غربنوي ش ی نه وو وړاندې کړي بلکي هماغه د  مارکس څه

 ، لکه څنګه چې يو ليکوال يې په اړه وايي چې دا هماغه د نولسمې پيړۍ خيالي فلسفه ده . 3تقليد کړی وو 

او دا يو محکوم بشري فکر دی چې هر او د مارکس په فلسفه باندې څه باندې يوه پيړۍ وخت تير شوی وو 

 مهال د خپلې ادعا څخه په شا کيږي ، د څه ش ي ادعا چې کوي نو پلويان يې د هغه برعکس وي .

له عصري علومو سره  ېخيالي فلسف ې)خپل تلښوغو  ېکله ي ېچ ي ږ نديګر څ خهڅ وڅد هغو ه ی او دا د دو 

او له عملي کولو سره مخامخ شو  ېنظريد مارکس ي کله هغه  ې( له هغه جملي يو هم د لينن خبره ده چي ړ وت

کې په  ۱۳۶۳کال د ستالين او خروشوف ور کډ شول او په هغه وخت پيل شو چې کله يې حقيقي آزمايښت 

د ليننيزم بنسټ جوړ کړي چې بيا  اومارکسزم پوهانو غونده جوړه شوې وه تر څو د  ۲۳مسکو کې د شوروي د 

روجيه »او په پای کې فرانسوي فيلسوف  ورکړ شوه ېعصري علومو لخوا مات دته  ودغه فلسفې بنسټون

 د شلمې پيړۍ مارکسزم ياد کړ .« په اشتراکيت کې ستر بدلون »پخپل کتاب  ۱۳۶۶په کال د « جارودي

ورته په يې او په دې توګه د مارکسزم بنسټ ونړول شو او د خپل بنسټ څخه لرې شو چې مالتړې او پلويان 

ړی غکمونست د سياس ي دفتر د کال له دغه حزب څخه ووتل ، روحيه جارودي چې  ۱۳۶۳او په  .غصه شول 

 ونډ .ګاليا کمونست ټوو له دغه حزب څخه جال شو او همداس ې په هغه پس ې د ای

د مارکس له سترو پلويانو څخه وو چې وروسته يې کله د مارکس « روحيه جارودي»مشهور فرانسوی فيلسوف 

خيالي فلسفه له نوي عصري علومو سره په ټکر کې وموندله نو مارکسزم يې ترک کړ، دغه مشهور فرانسوی 

مهم اسالمي يې وروسته په اسالم مشرف شو او د اسالم راوړلو  ۱۳۶۲په کال د « روحيه جارودي »فيلسوف 
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 د اسالمي نړۍ لپاره د فکري جګړې الرې 

 مهالدی چې هغه « االسالم يکسن مستقبلنا» او « وعود االسالم »فات تر سره کړي چې مشهور کتابونه يې يتأل

 3د ملک فيصل کلنۍ جايزه ورکړ شو . 

په راتلونکي بحث کې به د هللا تعالی په اذن د هغه بنسټ او د دين په اړه د هغوی پخواني او نوي نظريات ولولو 

مو سره حق ثابتوي اګر كه مجرمان يې بد ګڼيتعالی هللا او  لِّ
َ
، او ددې موضوع په اړه به بحث کوو  په خپلو ك

 ان شاء هللا .

 بحث دوهم

 د مارکسزم فکري بنسټ

بنسټ پر ماده او شخړيزه ماده باندې والړ وو او د مادې پر شخړه يا تضاد يې باور لرلو چې فکري د مارکسزم 

 بيانوو:هر یو جال جال 

 اول: ماده د مارکس له نظره :

ماده هر هغه ش ي ته ويل کيږي چې د حس وړ وي او دا نظريه په نوولسمه پيړۍ کې خپره شوې مارکس به ويل :  

تر هغه ښه ورباندې هم د مکتب د ثانوي دورې زده کوونکی نن ورځ چې د مارکس د مادې پيژنده وه وه او دا 

 .پوهيږي 

او مارکس هغه ته دا ور اضافه کړه چې فکر وروسته دی او د مادې تابع دی او د لنن له نظره ماده هغه 

 .موضوعي موجود دی چې د ذهن څخه خارج دی 

له يې نظريه او لننيزم مارکسزم د او ددې څخه وروسته په چټکۍ سره علمي انکشافات را منځته شول چې 

سره را ټول شول او د مارکسزم او لننيزم  پوهانم کال کې له شلو څخه زيات  ۱۳۶۳خجالت سره مخ کړه او په 

نظریه يې ويجاړه کړه او دا پريکړه يې وکړه چې ذهني او فکري فعاليت د مادې له ځانګړتياوو څخه دی مګر د 

 .يو ځای کول يو فرسوده فکر دی  ېو مادچې د فکر ا يې دا پریکړه وکړهاو بيا  له شکل څخه نه دی مادې 

د نوي عصري علومو وايي چې مارکس ي فلسفه « ادريه جارودي»فرانسوی فيلسوف د کمونيزم پخوانی غړی 

او له هغوی څخه غوښتنه کوي چې خپلو ځانونو ته پراختيا ورکړي او د عصر سره ځان  سره په ټکر کې ده
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 د اسالمي نړۍ لپاره د فکري جګړې الرې 

ته مارکس پرته به بل څه د ش ی وي او  ی به په حقيقت کې نو  برابر کړي مګر کچېرې پراختيا وکړي نو دا

 . 3منسوبيږي 

 آیا ماده انرژی ده او که د هغه يو شکل دی ؟او بيا ، 

 او آیا تودوخه او برښنا د مادې نور مراحل دي ؟ 

او نه  وايي چې نه په سترګو ليدل کيږي « اْلثير»هغه برښنايي او صوتي امواج چې په عربي کې ورته کله چې او 

 ؟ ش ي او ورک ش ي نو چيرې ځي هم د تول او وزن کولو وړ دی الړ

 2 ؟ څه ش ی دی ؟ هغه مادي شکل نلري « اْلثير»او 

ماده يوازې او  ي له مادې څخه جوړ شو  ئناتکا م به ويل چېز علم هره ورځ نوي شيان وړاندې کوي او مارکس

دي او  ٪۱حس وړ دي د چې اوسني علم دا ثابته کړي چې هغه مواد چې دا حال  وړ وي حس د چې  ههغه څه د

 ٪ دي. ۳۳هغه چې د حس وړ نه دي 

 مارکسزم لپاره اوس هم هڅې کيږي مګر د دغه ځواب څخه عاجز دي : دنه شرميږي ( او هم )بيا 

ْم ُهُم ]: هللا سبحانه وتعالی فرمايي 
َ
ْيٍء أ

َ
ْيرِّ ش 

َ
ْن غ ُقوا مِّ لِّ

ُ
ْم خ

َ
ْرَض َبْل ال أ

َ ْ
َماَواتِّ َواْل ُقوا السَّ

َ
ل
َ
ْم خ

َ
ُقوَن، أ الِّ

َ
خ
ْ
ال

ُنوَن   3[ُيوقِّ

ایا دوى اسمانونه او  ،ایا دوى بې له څه ش ي پیدا كړى شوي دي، یا هم دوى، پخپله پیدا كوونكي دي؟  ژباړه:

 بلكې دوى یقين نه كوي. ځمكه پیدا كړي دي؟

 شخړه ييزه ماده پالنه : –دوهم 

اشاره کړې وه ، « هيجل»کې نظريې ته لومړی په نولسمه پيړۍ يا جګړه ايزه ړه ييزه خړه د مارکس شد مادې په ا

د مارکس شجړه ييزه نظريه دا وه چې موجوده کايئينات له دوو عناصرو څخه تشکليل شوي دي : ماده او 
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 د اسالمي نړۍ لپاره د فکري جګړې الرې 

څخه کائينات جوړ ده يعنې د دغو دوو متضادو قوو ړه خطاقت )انرژي( او ددې دواړو تر منځ تضاد او ش

 شوي دي .

ماده يوازې متمرکزه انرژي ده او  همدامګر علم وروسته ثابته کړه چې طاقت )انرژي( او ماده دواړه يو دي او 

انرژي ماده ده ، دا هم نه وايو چې انرژي يوازې د نور په سرعت سره انرژې ده او همدارنګه د مارکس دا وينا 

ي او الکترون منف ذرې د انفجار سبب د مادې داخلي تضاد دی داس ې چېيا  اتومدرواغ ده چې ويل به يې چې د 

 .نيترون مثبت دی نو دا د مادې تضاد او شجړه ييز حالت دی 

يعني د چارچونو اختالف تضاد نه دی کوم چې په داخل د ذرې يا برښنا يا نبات او يا حيوان او يا انسان کې 

د مارکس څخه چې بل څه پاتې دي او هغه پکې خطاء شوی دی  . اوهيڅکله په تضاد کې نه دي دي موجود 

 او تضاد پکې نشته .تکامل او جوړه والی )نارينه او ښځينه ( کوم چې ژوند ورباندې والړ دی 

ْقَنا َزْوَجْين ]هللا سبحانه وتعالی فرمايي : 
َ
ل
َ
ْيٍء خ

َ
ِّ ش 

لا
ُ
ْن ك  . 3[َومِّ

 .دي ي ړ ك دای( پهښځ)نر او  ړېدوه قسمه جو  ږمون خهڅ زڅياو له هر ژباړه: 

يو تکامل دی او قرآنکريم داس ې اشاره کې او همداس ې د طبيعت نور اختالفات لکه شپه او ورځ چې په حقيقت 

ا ] ورته کوي :
ً
َهاَر َمَعاش َنا النَّ

ْ
َباًسا، َوَجَعل ْيَل لِّ

َّ
َنا الل

ْ
 .  2[َوَجَعل

 .{دى ولىځر ګوخت  ولوټل ۍ مو د روز  ځاو ور  ،ده  ېولځر ګاو شپه مو لباس }ژباړه: 

نو کله چې تکامل وي تضاد نشته بلکي ټول په هغه خط سير منظم روان وي کوم چې خالق )جل جالله( ورته  

 ترسیم کړی دی .

ٍك َيْسَبُحوَن ]
َ
ل
َ
ي ف  فِّ

لٌّ
ُ
َهارِّ َوك

ُق النَّ ْيُل َسابِّ
َّ
َمَر َوال الل

َ
ق
ْ
ْدرَِّك ال

ُ
ْن ت

َ
َها أ

َ
ي ل َبغِّ

ْ
ْمُس َين  . 2[ال الشَّ
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 د اسالمي نړۍ لپاره د فکري جګړې الرې 

په )خپل(  ویده او هر  ېدونكېك ۍومبړ  ځاو نه شپه په ور  ي ړ ك ېراالند ۍمږ سپو  ېملر لره ممكن نه دي چ}ژباړه: 

 .{المبو وهي ېمدار ك 

او خاصيت څخه هيڅ تضاد او شخړه يې تر منځ نه رامنځته کيږي مګر دا چې ماده د نظام د پيدا کړي حالت 

او د سره کډ او وډ نش ي  هنونو کوي مګر دا چې الکترونونه او پروتخپل خالق وباس ي ، اتوم او ذره چاونده نه 

ذرې په شان ټول کايئنات همداس ې تضاد او شخړه پکې نه راځي مګر دا چې د خپل حالت څخه ويستل ش ي ، 

امل کمنځ ت ترهمداس ې د انسان په طبيعت کې د نارينه او ښځينه تر منځ شجړه او تضاد نشته بلکي د هغوی 

 خپل فطري حالت څخه خارخ ش ي .د او زواج دی مګر هغه وخت تضاد پکې را منځته کيږي چې 

 َوَرْحَم ] 
ً
ة ْم َمَودَّ

ُ
ْيَها َوَجَعَل َبْيَنك

َ
ل ُنوا إِّ

ُ
ْسك

َ
ت  لِّ

ً
ْزَواجا

َ
ْم أ

ُ
ك ُفسِّ

ْ
ن
َ
ْن أ ْم مِّ

ُ
ك
َ
َق ل

َ
ل
َ
ْن خ

َ
هِّ أ ْن آَياتِّ  َومِّ

ً
 . 3[ة

لپاره  ېد د ،ړې پيدا ك ړېجو  خهڅستاسو له نفسونو  ېتاسو لپاره ي ېدا دي چ ېنځ وښاو د هغه له ن}ژباړه: 

 دایاو مهرباني پ نهیم ېك  ځنیاو هغه ستاسو په م ئ ړ سره( سكون حاصل ك دوېتاسو هغو ته )په مايله ك ېچ

 .{هړ ك

او همدارنګه د انسان په داخل کې د روح او جسد تر منځ تضاد نشته بلکي د هغوی تر منځ تکامل او جوړه 

ړه نه رامنځته کيږي مګر هغه وخت چې د دوو قوو تر منځ طغيان او تيری رامنځته ش ي خالی دی او تضاد او شو 

. 

د کيډې او د لکه: ژوند وکړي چې د بدن له غوښتنې سره موافق وي داس ې کيدای ش ي د انسان بدن د روح پرته 

او غذا ته ضرورت ، غوښتنو دا خبره هيره کړې چې روح هم شوقونو همدارنګه مارکسزم او  شرمګاه غوښتنې

 ژوند  یاو کيد)بدن( د کنترول توان ولري  ځواکلري او هغه باید د لومړي 
ً
ش ي انسان د بدن څخه پرته روحا

روژه نيولو او د شپې ملونځ کولو سره  غوښتنې تر سره کړې چې په ټول عمرد بدن  په داس ې شان چېوکړای ش ي 

ْيَك »رسول هللا صلی هللا عليه وسلم دا سنت يې هير کړې دي :زمونږ د ستر الرښود ی ش ي ، او ستړ 
َ
َك َعل ِّ

َربا  لِّ
نَّ إِّ

هُ  ٍ َحقَّ
ي َحقا لَّ ذِّ

ُ
ْعطِّ ك

َ
أ
َ
ا ف ْيَك َحقًّ

َ
َك َعل ْهلِّ

َ
ا َوْلِّ

ْيَك َحقًّ
َ
َك َعل َنْفسِّ ا َولِّ

 «َحقًّ
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 د اسالمي نړۍ لپاره د فکري جګړې الرې 

 پر تا باندې ستا د رب حق دی ، او پر تا باندې ستا د ځان حق دی او پر تا باندې ستا د اهل حق }ژباړه : 
ً
يقينا

 .{دی نو هر حقدار ته خپل حق ورکړه 

 .ويجاړيږي  فکرنو په دې سره د مارکس او د هغه نه مخکې هيجل 

ْقَنا َزْوَج  ]او دا حقيقت به تل ژوندی وي چې :  
َ
ل
َ
ْيٍء خ

َ
ِّ ش 

لا
ُ
ن ك ُروَن َومِّ

َّ
ك
َ
ذ
َ
ْم ت

ُ
ك
َّ
َعل

َ
 .3[ْينِّ ل

 .تاسو پند واخلئ ېلپاره چ ېدي، د د ي ړ ك دای( پهښځ)نر او  ړېدوه قسمه جو  ږمون خهڅ زڅياو له هر  ژباړه :

 مارکسزم او دين 

 دا بحث ځکه ضرور دی چې :

 کفر او الحاد نه دی .يا مارکسزم  مونيزماول : ډير مارکسيان ادعا کوي چې ک

وايي دا نوی په کار اچول شوی نعمت دی چې د مارکسزم او دين د يو ځایوالي امکان لري او د هغوی دوهم : 

 هغو تر منځ کوم ټکر نشته .

 د دين په اړه د مارکس نظر او د مارکس په اړه د دين نظر بيان کړو .نو دا ضرور ده چې 

 اول : د دين په اړه د مارکسزم نظر : 

تحريف شوی د اورپا د نولسمې پيړۍ د مارکس دين هماغه ي بلکنه کړ ،  مارکس د دين په اړه خپل نظر پټ

پيل وو او د هغه ظهور ته يې زمينه لپاره طبيعي د مارکسزم چې اشاره ورته وکړه مو کوم چې مخکې وو دين 

 د هغه د نورو پيروانو او  ۍد کورند هغه او  د هغهپيچلو نظرياتو  يوبرابره کړه ، په هماغه تحريف او تغير شو 

 .عقيده وه 

لپاره افيون او دين د خلکو چې وايي :  ې شو  خبره نقلایونو کې دا د مارکس او د هغه د پيروانو څخه په ډيرو ځ

 . 2او د حقيقي بدبختۍ ښکارندوی او د دغه بدبختۍ پر وړاندې اعتراض کوونکی دیدی  د فقيرانو لپاره مخدر
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 د اسالمي نړۍ لپاره د فکري جګړې الرې 

 .او د مارکسزم موقف د دين په اړه دا وو چې ډير وخت يې د کلساوو سره په ټکر او جګړه کې تير کړ 

مرحله يې ګامونه پورته کړل يې نو د دين په اړه خپل پيروان پيدا کړل کې  نړۍ او کله چې مارکسزم په اسالمي 

پيروانو غوندې وي چې د خلکو په عقايدو او کولو چې دا به هم هغه د اورپا د منحرف دين د يې نو داس ې فکر )

 (فکرونو به يې سوداګري کوله خلکو ته به يې د بښنې سندونه ورکول او د علم او علماوو به يې مخالفت کولو

نو لکه يوه ډبره غوندې يې د هغوی مخه عقيدې سره مخ شول  کلکې او محکمېاسالم د ، نو کله چې دوی د 

ګار وشو چې په دين باندې له هجوم او تيري ننستي غونډو کې په دې خبره تينو ځکه په ځنو کمو ،ډپ کړه 

 ونه وساتئ .نکولو ځا

او حتی د داس ې تحريف شوي او دلته د دوی د ځنو مفکرينو توصيه لولو چې د دين په تأثير باندې اقرار کوي 

 له السه ورکړی دی يې دين چې آسماني اصليت 
ً
د دوی  ،کولو کوښښ کوي  تههغه څخه د ګټې پور د او کامال

مشترکه هيله شته ستره کمونستانو تر منځ يوه  نومسيحيانو او ميليونو  نواو دلته د ميليونو  "وايي :  څخه يو

مونږ بايد خپل راتلونکی د بربادی او ضايع کيدو څخه وژغورو او خپل ژوند په هغو انساني هغه دا چې 

مارکس پيروان د خپلو مشرانو د نو " را پاتې دي يت څخه کاله مخکې له مسيح ۲۹۹۹ارزښتونو جوړ کړو چې 

 .«دين د خلکو لپاره افيون دی » :ويل به يې  ثابتوي چېاو باطله غلطه مارکس او لنن دا خبره 

او د مارکس او لنن ددې ډول خبرو څخه انکار نش ي کيدای او يوازې ګمان هم نه دی بلکي هغوی دغه افکار 

 د سياست او ټولنې 
ً
  په ډګر کې عملي کړي دي .عمال

 د مارکس په اړه د اسالم موقف

د هوا او چې اجازه ورکړه يا هغه دين يې  شرايط او حالت وو چې مارکسزم ته کوم چېکې په مسيحي دين  

خواهشات موافق تحريف شوی وو چې د مارکسزم د پيدایښت لپاره يې زمينه برابره کړه او هغه ته يې ماتې 

مارکسزم ،نه وو لکه د مسيح عليه السالم دين چې ورسره مخ شونو هغه ډول شرايط زمونږ په دين کې ،ورکړه 

وښ ې موافق خ ېد خپلپه دين کې د بشر په الس د جوړ شوي دين په سترګه کتل )ځکه چې دوی به ته به هغه 

لم او علماوو پر وړاندې د مسيحي کليساوو په څير د عراوستل( او همدارنګه زمونږ دين تغيرات او تحريفات 

 .د موقف سره فرق لري  نو زمونږ د دين موقف د هغوی  ،يو پيړيو کېخنډ نه دی لکه په منځن
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د دوستۍ او يا جوړښت دا هڅه کول چې اسالم يوازې د او په فريب او دوکې سره د مارکس ي مفکرينو لخوا 

 پهنظر او مردوده هڅه ده  جنهغدرواپه توګه چې دا يوه  نصابعقيدې په ټوګه منو او مارکسزم د عملي 

 اليلو :الندي د

کې الړ ش ي ځکه ک دی چې غواړي مرحله په مرحله مختکتيمرحله يې روښانه خبره ده چې دا د دوی اول : ځکه 

 چې دا تکتيک د هغوی د ډيرو مفکرينو د ليکنو او د هغوی د ځنو غونډو له وصيتونو څخه څرګنديږي .

د يوې دايمي يې او يا ګڼې  يې تکتيکي پرمختګکه هغوی د پخالينې په اړه فکر کوي يا خبره ده دوهم : برابره 

دا ټول وړانديزونه د منلو وړ نه دي ځکه دا  يبرخه ګڼ همفکورې په حيث قبلوي او يا يې د خپلې عقيدې يو 

سره په ټکر  قتحقيدی په کلي توګه د اسالم د  نصابخبره چې دوی وايي اسالم عقيده ده او اشتراکيت عملي 

مني او نه د نه ويش او تجزيه  کېدی او په هيڅ صورت  نصابده ده او هم د ژوند يکې دی ځکه اسالم هم عق

بل طاغوت سره جوړ جاړی او يو ځای کيدل مني بلکي دا هر څه کفر فتنه او جاهليت دی او د هللا تعالی او د 

َتابِّ ] سبحانه وتعالی فرمايي:، هللا ي دهدښمنهغه د رسول صلی هللا عليه وسلم سره  كِّ
ْ
َبْعضِّ ال ُنوَن بِّ مِّ

ْ
ُتؤ

َ
ف
َ
أ

َبْعٍض  ُفُروَن بِّ
ْ
ك
َ
 .  3[َوت

  ایا نو د كتاب په ځينې )حكمونو( ایمان راوړئ او په ځینو يې كافر كېږئ؟ ژباړه :

ْيَك ]
َ
ل  إِّ

ُ َزَل َّللاَّ
ْ
ن
َ
ُنوَك َعْن َبْعضِّ َما أ ْن َيْفتِّ

َ
ْرُهْم أ

َ
   . 2[َواْحذ

 نوځیدوى تا له  ېنه( چ ېمه كوه او ته له دوى نه محتاط اوسه )هس  روييته د دوى د خواهشاتو پاو ژباړه: 

 .دي ي ړ تا ته هللا نازل ك ېچ وي،ړ )حكمونو( نه وا

ُنوَن  ]  ْوٍم ُيوقِّ
َ
ق  لِّ

ً
ما

ْ
ِّ ُحك

َّ
َن َّللا ْحَسُن مِّ

َ
وَن َوَمْن أ

ُ
ةِّ َيْبغ يَّ لِّ َجاهِّ

ْ
َم ال

ْ
ُحك

َ
ف
َ
 . 2[أ

جاهلیت فیصله غواړي؟ او په فیصله كولو كې له هللا نه )بل( څوك ډېر ښه دى، د هغه ایا نو دوى د ژباړه: 

 !قوم لپاره چې یقين كوي 
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َمُنوا ] 
َ
يَن آ ذِّ

َّ
َها ال يُّ

َ
َحْرٍب مِّ َيا أ وا بِّ

ُ
ن
َ
ذ
ْ
أ
َ
وا ف

ُ
ْفَعل

َ
ْم ت

َ
ْن ل إِّ

َ
يَن، ف نِّ مِّ

ْ
ْنُتْم ُمؤ

ُ
ْن ك ِّبا إِّ

َن الرا َي مِّ ُروا َما َبقِّ
َ
َ َوذ

َّ
ُقوا َّللا ِّ اتَّ

َّ
َن َّللا

هِّ    . 3[َوَرُسولِّ

که په رښتيا مؤمنان ياست کوم سود مو چې پر خلکو پاتې دی هغه  ،ږئ ېر ېای مؤمنانو ! له هللا نه وو }ژباړه: 

پرېږدئ ، نو که )دا کار ( مو و نه کړ )سود خوړل مو پرې نه ښودل ( د هللا تعالی او د هغه د رسول له خوا 

 . {جګړې ته چمتو ش ئ

خپله لپاره يې دين او قانون جوړ کړ حال چې دوی  انوانسانوو چې د  داس ې وي نو دوی خو هغه کسانو که ن

وو نو دوی به هم هغه څه کوي چې هغوی کړي وو او بيا مارکسزم د قانون په حيث قبلوي لکه څنګه انسانان 

 .چې پاپانو د مسيحيانو لپاره جوړولو 

 وازې هللا سبحانه وتعالی لره دی.او قانون جوړولو حق يد شرعې کې زمونږ په دين  او حال دا چې

يَن  ] ِّ
َ
َعامل

ْ
ُ َربُّ ال

َّ
َباَرَك َّللا

َ
ْمُر ت

َ ْ
ُق َواْل

ْ
ل
َ
خ
ْ
ُه ال

َ
ال ل

َ
 . 2[أ

 .{دى نيرب العلم ېبركت واال دى هللا چ رډېكول او حكم كول،  دایخاص هغه لره دي پ}ژباړه: 

)د عبادت حق( چې په هغه باندې ګواهي ورکوو او د هغه شعار مو پورته کړی يوازې هللا سبحانه  او الوهيت

 او بل هيچا لره نشته .وتعالی لره دی 

به د ژوند په ټولو اړخونو کې چې د هللا تعالی او د هغه د شريعت حکم او امر ته  همعنی دا د الوهيتاو د دغه 

 لره شامل دی .د ژوند ټولو اړخونو  شريعت ی ليږل شو تسليم وې ځکه چې د هللا تعالی را 

يَن ] مِّ ُمْسلِّ
ْ
ل َرى لِّ

ْ
 َوُبش

ً
ْيٍء َوُهًدى َوَرْحَمة

َ
ِّ ش 

لا
ُ
ك ْبَياًنا لِّ َتاَب تِّ كِّ

ْ
ْيَك ال

َ
َنا َعل

ْ
ل زَّ
َ
 . 2[َون

كړى دى، په داس ې حال كې چې د هر ش ي لپاره واضحه بیان دى او او مونږ په تا باندې كتاب نازل }ژباړه: 

 .{هدایت او رحمت او زېرى دى د مسلمانانو لپاره
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اقتصادي او دا هيڅ امکان  وپس اسالمي شريعت د ژوند د ټولو برخو لپاره شامل دی لکه : سياس ي ، ټولنيز ا

بل )باطل او شيطاني ( دين په هڅه کې دې د کوم  زمنلري چې د ژوند يو اړخ ورڅخه ويستل ش ي نو مارکس

 ووس ي . 

مخالف سره څخه پاک دی او د باطل له هر ډول جوړ جاړي او يو ځاوالی  ېر ډول تحريف او تجزیاسالم له ه

َها ]اړه وړانديز کړی وو : هللا سبحانه وتعالی يې په اړه فرمايي : دې دی لکه مخکې چې قريشو په  يُّ
َ
ْل َيا أ

ُ
ق

ُروَن، افِّ
َ
ك
ْ
ُدوَن  ال ُتْم َعابِّ

ْ
ن
َ
ْم، َوال أ

ُ
ٌد َما َعَبْدت ا َعابِّ

َ
ن
َ
ْعُبد، َوال أ

َ
ُدوَن َما أ ُتْم َعابِّ

ْ
ن
َ
ْعُبُدوَن، َوال أ

َ
ْعُبُد َما ت

َ
ْعُبُد، ال أ

َ
 َما أ

ينِّ  َي دِّ ْم َولِّ
ُ
يُنك ْم دِّ

ُ
ك
َ
 . 3[ل

 ،عبادت كوئ  ېتاسو ي یچ ( عبادت نه كومانویزه د هغو )ش ،: اى كافرانو! هی)اى نبي!( ته )دوى ته( ووا }ژباړه:

 یچ میاو نه زه د هغه ش ي عبادت كوونكى  ،عبادت كوم  ېزه ي ېاو نه تاسو د هغه ذات عبادت كوونكي يئ چ

تاسو لپاره  ،عبادت كوم  ېزه ي ېچ اتد هغه ذ ئیاو نه تاسو عبادت كوونكي  ،دى  ى ړ عبادت ك ېتاسو ي

 .{دى نیدى او زما لپاره زما د نیستاسو د

 فصل دوهم

 مارکسزم له مسلمانانو سره څه وکړل ؟

 بحث لومړی 

 مسلمانان په شوري اتحاد کې :

د ده چې مونږ په يو فصل کې څه ليکو نو يوازې په اشاره کولو باندې بسوالی کوو او  خبره داويرجنه   

  د هغه په اړه نوره مطالعه وکړي .څخه مو غوښتنه دا ده چې  ولوستونک

 په شوروي اتحاد کې اسالمي سيمې عبارت دي له :اسالمي ځمکه د رسول هللا صلی هللا عليه وسلم ميراث دی 

 اورال . -۱
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 د اسالمي نړۍ لپاره د فکري جګړې الرې 

 استرخان . -۲

 سيبريا . -۳

 :يا کريمياقرم  -۴

 د کرهنيزو حاصالتو بډايه سيمه ده  . په اوکراين کې يوه شبه جزیره ده چېکريميا 

 :قفقاز  -۱

 .او نورو معدنياتو بډايه سيمه ده  وطرولد پقفقاز  

 .ترکستان -۶

، د مفسرينو زمخشري او نسفي  2ترمذيچې د سنتو د دوو امامانو بخاري او ) 3د ما وراء نهر هيواد ترکستان يا

يمه : قاهر جرجاني او سعيد الدين تفتازاني او يوسف سکاکي او فارابي او ابن ئ، د بالغت او اعجاز القرآن ا

رياض ي او علم فلق له علماوو څخه : خالد او بلخي او د هندس ې عالم : بن موس ی او البيروني ، د سينا او 

 .(وطن دی وماتريدي خوارزمي او سرخس ي او جوهري او نور 

 : بډایه سيمه دهد معدنياتو  ترکستانهمدارنګه او 

د ډبرو سکاره  ۱۹پطرول ،  ۳۴د سرب ،  ۳۲د اوسپنې ،  ۴۶د سپينو زرو ،  ۱۶، لري د سرو زرو معدنونه  ۲۱ 

 .لري سوديم ، او اورانيم برنج ،سيماب او پالتين  ۶۳،  لفرُس  ۱۳،  )ذغال(

تاريخ د لنن او  ۱د ډيسمبر په  ۱۳۱۱کله چې په کال د  ،ي نړۍ د شمال ختيځ سيمو يو مثال دی دا د اسالم

زره کليومتره وو او د اسالمي  ۴۹۹ې اتحاد مساحت و شور د ستالين لخوا شوروي انقالب تر سره شو 

 .ته ورسيد مربع ميليون کليومتره  ۱۴مساحت يې هيوادونو د الندې کولو وروسته 
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د شوروي م د ديسمبر په اووم ۱۳۱۱په کال د تر سره شو  چې د لينن او ستالين په السد سور انقالب وروسته 

چې غلو او امپراتوري هغه خطاب وکړ چې : د پانګونې مسلمانانو ته  په روسيه کې ميشتو رګېجملي 

) خو د دغه بيان لږ وروسته يې له مسلمانانو سره  د نړيدو په حال کې دهاستعمارګرانو پکې اور بل کړی کړی 

 څه ډول چلن وکړ؟(

مونږ تاس ې ته  !نو د دغو سختو وحشتناکو پيښو سره د مخامخ کيدو پر مهال ای د روس او ختيځ مسلمانانو

ياست او په دې حال کې له هر ډول  ي تاس ې هغه څوک ياست چې ويشل شوي او دوکه شو ،  ګې په الره يوستر 

 .حقوقو څخه محروم شوي ياست

 ای په روسيه کې ميشت مسلمانانو ! 

 ای د فولجا سواحل او کريميا تاتارو ! 

 قرغزو او سارتيونيانو ! او ترکستان  سايبيرياای د 

 ای د قفقاز ترکانو او تترو ! 

 ای د اتحاد قفقاز د غرونو اوسيدونکو ! 

ياست چې د روس د طاغوت لخوا مو د جوماتونو ، قبرونو ، عقايدو ، عاداتو او مقدساتو څوک تاس ې هغه 

نن ورځ یرغلګرو روسانو ستاس ې عقيدتي آزادي ، قومي نظام ، کلتوري نظام تر پښو الندې سپکاوی شوی دی 

تيری  نه تاس ې پر هغوی ملي ژوند جوړوي ،ته کړی دی نو اوس چې څنګه د هغوی خوښه وي هس ې به تاس ې 

خپل ملي او قومي ژوند څنګه مو چې خوښه وي هس ې ، اوس نو  کوالی ش ئ او نه به هغوی پر تاس ې تيری کوي 

څه مانع نشته ، هغوی په او د خپلو غوښتنو پر وړاندې مو  اوس د خپلې ارادې ياستپس تاس ې جوړ کړئ ، 

 خپله بيانيه کې وايي:

مونږ ددې لپاره بيرغ  ، و ړ پورته ک امګ په لوري  ۍديموکراس  ېعادل ې د يو  ېپخپل عزم او اراده ک   هډپه ک ځېرا"

 . "مظلومو خلکو آزادي وساتود پورت کړې څو په ټوله نړۍ کې 
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ماموريت الرښوونه کوي  يو نوي روان يو چې نړۍ ته د ای د روس او ختيځ مسلمانانو مونږ او تاس ې پداس ې الره  

چې هغه ته اسالمي هيوادونو ځواب ووايه او  ته سترګې په الر یوموږ ستاسو د همکارۍ لپاره ستاسو غوښتنې 

  .خپل آزادي اعالن کړه يې پخواني روس څخه له 

د کې نو آيا هغوی پخپله خبره ودريدل چې ويل يې )مونږ ددې لپاره بيرغ پورته کړی دی تر څو په ټوله نړۍ 

 مظلومو خلکو د آزادۍ ساتنه وکړو(.

په اسالمي هيوادونو باندې د يرغل شتې وروسته لينين ا د پخوانی بيان څخه څلور مياکال په اپریل کې  ۱۳۱۶د 

 .کولو حکم صادر کړ 

ملتيا د همدې کال په آخر کې په اورال جمهوريت یرغل وکړ او په  واو ټوپکون و، الوتکوټانکونو د روس ي پوځیان

 .هغه يې اشغال کړ او د قفقاز شمال او د خوقند جمهوريت يې اشغال کړل 

کال کې يې کريميا اشغال کړ او  ۱۳۲۹کال کې يې د انش اوردو جمهوريت الندې کړ ، او د اپريل په  ۱۳۱۳او په 

کال په پای کې يې د خيوې په  ۱۳۲۹ه اشغال باندې برالس ي شول او د او د هغو پان يې یرغل وکړ يجپه اذرب

دفاع کولو څخه ناهيلي شول نو دا جمهوريت يې هم  لهولس  چې د خيوې ه کلجمهوريت باندې يرغل وکړ او 

  اشغال کړ .

او د امام مقاومت سره مخ شول کال يې د بخاری په جمهوريت باندې يرغل وکړ او هلته له سخت  ۱۳۲۱او په 

عنه اوالدې چې د محمد صلی هللا عليه وسلم ميراث دی سخت مقاومت وکړ کله چې د هغوی هللا بخاری رض ی 

منظم فوځونه له ماتې سره مخ شول نو لس کاله يې چريکې جنک ته ادامه ورکړه مګر په يوازې ځان ونه 

 . 3څخه مرسته تر السه کړي اسالمي نړۍ له توانيدل چې د سرو روسانو مخه ونيس ي پرته له دې چې 

کال د کريميا په اړه د قحط يو راپور خپور کړی وو او په دغه راپور کې  ۱۳۲۲ګڼه  ۱۱مجله په « ازفسيتا»د 

کسان  (۳۹۲۹۹۹)راغلي وو چې : دغه ساحل چې د روسانو لخوا محاصره شوی وو تر څو دوی ته تسليم ش ي 

( ۳۱۳۹۹۹دغه شمير)مړه شول د مارچ په مياشت  کسان د لوږې له امله (۱۴۴۱۳)وو چې د هغو څخه 

                                                            
 ګ شوی وو .دغه مهال اسالمي نړۍ ټوټې ټوټې وه او اسالمي خالفت د کمال اتارک لعنه هللا په الس رن - 3



 د اسالمي نړۍ لپاره د فکري جګړې الرې 

ته ( کسانو ۳۳۲۹۱۲)کې  د جون په مياشتکسان مړه شول او  (۱۳۳۹۲)هغو څخه د ته پورته شو او کسانو 

ميليونه وو په  ۱کال کې د کريميا د اوسيدونکو شمير  ۱۳۱۱ورسيدل چې د مړو شمير نه دی ذکر شوی او په 

 ۱۱۱۶پاتې شول يعنې لسمه برخه له منځه تللي وو او په همدې سيمه کې  کسان (۴۹۹۱۳۴۹)يو کال کې 

پاتې وو ، کمونست انقالب د ټولو خلکو له منځه وړل ور څخه جوماتونه وو چې يوازې لسګونه جوماتونه 

 .ځای پر ځای کول مقصد وو  وغوښتل او د هغه پر ځای يې د روسان

يې ګوند رئيس په يو بيان کې چې ملل متحد ته « يالکفاح االسالم»د جامع ازهر د نماينده او 

 د ځنو مهاجرينو له خولې د روس ي وحشتګرو ځنې حقايق بيان شوی وو :کې  و په هغهو  استولی

 ۳۹۹زره مسلمانان شهيدان کړې دي ،  ۱۹۹ وروسان ۱۳۳۴يوازې په ترکستان کې په کال الف: 

مسلمانان د لوږې له امله چې  هدری ميليون اړ کړل او اوته د هيواد پريښودلو يې زره مسلمانان 

يې هغوی پر ځای د مړه شوي دي او وه روسان پر هغوی باندې د خوراکي موادو محاصره لګولی 

زره مسلمانان  ۱۹۹يې کال پورې  ۱۳۳۳کال څخه تر ۱۳۳۱صليبيان ځای پر ځای کړل او د 

وشړل او د علماوو څخه يې له هيواد څخه يې اعدام کړل او ځنې ه خيې ورڅبنديان کړل ځنې 

ځنې شهيدان کړل : رئيس قضاد شيخ برحان البخاري ، د بخاری مفتي شيخ خان مروان ، شيخ 

عبداملطلب دامال ، شيخ محسوم متولي ، شيخ عبد االحد دارخان ، شيخ الحاج مال يعقوب ، 

، رئيس  سياس ي څيرو څخه : رئيس جمهور خدمة نيازد شيخ مال عبدالکريم او نور ډير او 

وزير يونس د دولت د کاشغر والي عثمان اوراز او  ،الوزراء موالنا ثابت ، د آملا اتا والي شريف حاج

 کار وزير عبدهللا دامال .د رئيس طاهر بک او  اد شور  ،بک ، د تجارت وزير الحاج ابو محسن

کسانو په الره کې ژوند له  ۱۲۹۹ وتښتيدل چې د هغوی څخه کسان ۲۹۹۹کال کې  ۱۳۴۳او په 

 ۱۹۹۹مسلمانانو خپلې سيمې پريښودې چې د هغو څخه  ۲۹۹۹۹کال  ۱۳۱۹السه ورکړ او په 

 دت ورسول .اکسان روسانو په شه

 ب : په کريميا کې :

زره مسلمانان د لوږې له امله مړ شوي کوم چې د روسانو لخوا محاصره  ۱۹۹کال کې  ۱۳۲۱په 

 شوي وو .

 کال رئيس جمهور او ولي ابراهيم او لومړی وزير په قتل ورسول شول . ۱۳۲۶په 

 کال رئيس جمهور محمد قوباش ي سره له خپلو ټولو وزيرانو په قتل ورسول شول . ۱۳۳۹په 
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رئيس جمهور الیاس طرخان سره له خپلو ټولو وزيرانو مسکو ته انقال او هلته کال کې  ۱۳۳۱په 

 .محامکه او په قتل ورسول شول 

 

 صادر شوي فرمانونه :کې په شوروي اتحاد 

کال د آساس ي قانون په يو فرمان کې راغلی وو چې : د مذهبي او غير مذهبي ټولو لپاره  ۱۳۱۶د 

 تبليغاتي آزادي تضمين شوې ده .

کال د اساس ي قانون په يو فرمان کې راغلي وو چې :  د مذهبي او غير مذهبي ټولو روس ي  ۱۳۱۳د 

 مذهبي مراسمو د پرځای کولو د آزادۍ تضمين شوی دی .اتباعو لپاره د 

( ماده کې راغلي وو چې : چې کليسا له دولت څخه جال او ۱۲۴کال آساس ي قانون ) ۱۶۳۶او د 

مدرسه له کليسا څخه د جال کولو آزادي لري او د ټولو روس ي اتباعو لپاره د دين پر ضد باندې 

 دعوت ورکول آزاد دي .

( ماده کې راغلې وو چې : په ټولو دولتي ، خصوص ي مکاتبو او ټولو ۱۲۲ه )او د قانون جنايي پ

 اطفالو ته د ديني عقايدو ور زده کول ممنوع دي .کې تعليمي مؤسساتو 

 مادو څخه دا روښانه کيږي چې : رتهد پو 

ر به څنکه د ديني مراسمو آزادي وي چې د دين پاد او مذهب تر منځ ظاملانه فرق ، نو دا د الح  -۱

 ضد باندې د هر ډول تيري او يرغل څخه دفاع کيږي .

او عملي کولو پرته د شعايرو آزادي به څنګه آزادي وي لکه په جنايي ماده کې چې  زده کړې د  -۲

راغلی وو چې په ټولو مکاتبو کې د ديني عقايدو زده کړه ممنوع ده ، نو چېرې ده په آساس ي قانون 

 کې د دين آزادي ) آیا د عقيدې پرته دين وي ؟ ( .
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 دوهم بحث 

 مارکس ي هيوادونه  د شوروي اتحاد پرته نور 

 يوازې پر څو نمونو باندې بسوالی کوو :

 اول : چين 

هونج  »په نيټه  ۱۱د اکتوبر په  ۱۳۶۶مجلې  په « تمد بات باد»يوازې يو مثال را اخلو کوم چې  د چين څخه

 خپلمونږ چي ! دا هيڅ امکان نلري د سور ګارد کسانو ای خپور کړی وو په هغه کې راغلي وو : کې « كونج 

حمله وکړو کوم چې مسلمانان  دښمنپټ ډير نو د اوس څخه وروسته بايد پر خپل  چې وتښتي، وپريږد دښمن

کوم دي او د خپل هغه دين تر پوښښ الندې دي هغه کسان چې زمونږ د حزب او زمونږ د چينايانو ضد دي 

 ادعا کوي .يې چې دوی 

وخوري او دوی بايد ضرور د خنځير غوښه وخوري او غوايانو غوښ ې د نو همدا اوس بايد دوی پرينږدو چې 

همدا اوس يې بايد پرينږدو چې خپل وخت په ملانځه ضايع کړي او  دوی بايد په عربي ژبه خبرې ونه کړي ځکه 

او تالوت ته پرينږدو ، واروئ ای  ې چې دا ژبه د چنايي ضد ده او دوی د خپل مقدس کتاب )قرآن ( زده کړ 

 وايي :هغوی څه  مسلمانانو !

 ( او خپل اسالمي مرکزونه مو ونړوئ او قرآن مو وسوځوئ هخپل د اجتماع مرکزونه )جوماتون. 

 . )د مشترک واده څخه منع ش ئ )اسالمي نکاح 

 . ملونځونه مو پريږدئ 

 مو پريږدئ . ه کول تند ماشومانو خ 

  فکرونه ولولئ .« ماو»د 

  ، تاس ې ساو تاس ې به له منځه يوسو او ضرور به کچېرې داس ې ونه کړئ نو مونږ  به يې در ويجاړ کړو

 مذهبي سوري در بند کړو .

 ژوندی دې وي زمونږ ستر کلتوری انقالب 
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 3د ډير وخت لپاره زمونږ رئيس ماو وي او ژوندی دې 

 : يوګوسالويادوهم : 

  د نومړي هيواد د کډوالو له خولې په يو بيان کې ويلي :جومات سرپرست « االزهر»د 

 په قتل ورسول چې  (۲۴۹۹۹)جکړې وروسته  ېنړيوال ېکمونستيانو د دوهم -۱
ً
د  (۱۱۹۹۹)مسلمانان مستقيما

 کې .« کومونا»او « مکيدونيا »په ( ۶۹۹۹)په واليت کې او « سراييفوو »د ( ۳۹۹۹او )کې  ۍپه ولسوال« طوزال »

په قتل  "يوصوال حبيتش"مصطفی  ديني عالماو همدارنګه  "مفتيش"مفتي شيخ عصمت « کرواتيا »د  -۲

 . ورسول 

 مشرانو د اعدام حکم وشو . ۱۱د البانيا د هيواد په کي کال په يوګوسالويا  ۱۳۴۱په  -۳

شو او د پاتې کسانو لپاره و مشرانو باندې د اعدام حکم  ۱۳کال کې په همدې هيواد کې د البانيا په  ۱۳۴۳ -۴

 . (حکم صادر شو کار تر سره کول سخت کار ) د بند او زندان پر مهال د سخت 

 دريم :بلغاريا 

 ټولنېپه ختيځه اروپا کې د محصلينو د  ی د دغو مسلمانانو په يوه بيانيه کې چې خپلو وروڼو ته يې وړاندې کړ 

له لورې د يو ليک په بڼه د سعودي عربستان د بهرنيو چارو وزير او د علمي څيړنو او افتاء د ټولنې رئيس ته په 

 ليږل شوی او په دغه ليک داس ې ويل شوي : ۱۳۳۳کال د 

پوهاوي لپاره  همونږ د بلغاريا مسلمانان د ټولو هغو کسانو څخه مننه کوو چې زمونږ د قضاياوو د عام

دا زمونږ په فکرونو او نفسونو باندې لوی اثر لري او  يو له الرې وي او يا د مجلې اواډر  دکه هغه  خپرونې کوي 

توضيح درکړو ، کله چې د بلغاريا مسئولينو د دغه ته په اړه د نورو حقايقو په اړه تاس ې  ېغواړو ددې قضی

يو ليارې يې په عربي ژبه دا بيان خپور کړ چې په ډصوفيا راد قضیې په اړه بهرني غبرګونونه احساس کړل نو 

 چې دا خبره هيڅ حقيقت نلري او د بلغاريا کې 
ً
مسلمانانو لپاره پوره آزادي ده او د نورو سره مساوي دي ، يقينا

 ردوو . يې مونږ 

                                                            
 کې اشاره ورته کړي ده . « االسالم في وجه الزحف اْلحمر»، او همدارنکه شيخ محمد غزالي پخپل کتاب ۱۳۶۶کال « الوعي اإلسالمي»مجله  - 3
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 بند کې راغلي : « ب»ماده د  ۳۳د بلغاريا د قانون په 

چې هر دين يې خوښ وي هغه دې اختيار کړي او د نومړي قانون د ده د بلغاريا د ټولو وګړو لپاره پوره آزادي 

 د بلغاريا د نوم پرته بل نوم کيږدي .ش ي ړی کوالی ګهر و  په بند کې راغلي چې« و»

د دوام ته خو ددې سره سره د بلغاريا حکومت د مسلمانانو پر وړاندې د مارکسزم د عملي کولو او هغه 

ونه تغير کړي او که نه له وغوښتل چې خپل اسالمي نوميې لري ، د ټولو مسلمانو معلمينو څخه  نورکولو پال 

کيږي او په همدې وجه  ل د دولت هيڅ رسمي دنده نه ورکو ته به  وی خپلو دندو څخه به وشړل ش ي او هغ

څخه محروم د رسمي دندې اخيستلو کې او په بلغاريا شول مسلمان معلمين له دندو څخه لرې کړل ( ۱۶۱)

تعليمي کال په پيل کيدو په اسالمي مکاتبو کې له ټولو زده کوونکو څخه  ۱۳۱۱-۱۳۱۲ د اوشول کړل 

ټولو يې د محروميږي همدارنګه به څخه  ې کړي که نه له زده کړ  رچې خپل اسالمي نومونه تغيشول وغوښتل 

او  ي له دندې څخه وشړ به چې که هر چا خپل اسالمي نوم تغير نه کړ نو هغه  ې رسمي ادارو څخه غوښتنه کړ 

مسلح پوليس ته يې د هغه د عملي کولو حکم کړی دی چې د همدې هدف د تطبيق په  د داخله چارو وزارت

کې ساتل کيږي او هغوی ته يې د  ونوعسکري کمپ و نګړ اهغوی په ځ اومسلمانان ونيول  رډييې  مقصد

مات شوی دی  اندامبل چا کوم د ورکړی دی او د دغو سنکجو له امله د چا پښه ، د چا الس او نجو امر کس

ينې ور ماتې کړې او د کوکړه دروازې او کليې ځنې کلي محاصره کړل د هغوی د کورونو بې حرمتي وروسته يې او 

او د امنيت کسانو چې د ووژل يې ې ږير و زيات شمير اطفال ، ښځې او سپينويستل اته بيرون يې کور خاوندان 

 .دوی وظيفه د خپلو وطنوالو د امن ساتل دي په ډيرو ښځو او ماشانو تعرض کړی دی

ټولو مسلمانانو د دوی د دغو اوامرو او قانون پر ضد اعتراض کړی حتی د دوی نجونو هم مګر هغوی زندان 

د نورو يې او پر هغوی باندې  ونيول  مانانبيا ځنې مسليې او د دغه جرمونو د پټولو لپاره شوي دي ليږدول ته 

 .د اعدام حکم وکړيې نانو د قتل بهتان ولګولو او پر هغوی مسلما

مسلمانانو  (۱۹۹۹)سيمو د « سمولن قراد» او« بالقويفقراد»او « بازرجيک »د کال  ۱۳۱۲د  ۱۹او د می په 

الړ ش ي او دا ته کورونه وسوزول په داس ې حال کې چې دوی احتجاج کړی وو او غوښتل یې د صوفيا )پايتخت ( 

 کار يې په شپه کې تر سره کړ تر څو پوليس ورباندې خبر نش ي .
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 «غزيره»د  فوځونوهغوی د برخه اخستی وه او وو کلونو  ۱۱ -۱۱د چې عمر يې او په هغه کې ټولو مسلمانانو 

د څو ميله الره پاتې وه چې وروسته ته او پايخت  ونیول تر سخت حملو الندې کې د ميدان په منځ « وحل »او 

ښار ته يې « بيلو»محاصره کړل او د يې ستره قوه د تانکونو سره راغلل او هغوی  د نورو فوځونوحکومت 

 نن پورې بنديان دي .تر انتقال کړل چې 

دونکی مسلمانان دي او ياوس ٪۶۹چې ددې سيمي  همحاصره کړ سيمه « باکرودا» ۱۳په ید م ۱۳۱۲او په 

ته  نواو فوځي مرکزو ړل تځنځيرونو و  پريې نو ته ننوتل او مسلمانان و په زور د مسلمانانو کور  يانفوځدولتي 

تر سکنجو او وهلو الندې يې او هغوی  هپه زور د نومونو د بدلون غوښتنه وکړ يې يوړل او د هغوی څخه يې 

تښته بريالي په  شهيد امين او فتسرنکوفکې خپلو دندو څخه يې وشړل په دغو سختو شرايطو د ونيول او 

 .ت يې ورسول دامګر فوځي قواوو هغوی ونيول او په شه شول 

ورڅخه وګرځول ، او د هغوی پر مخ يې چې يې وو د هغوی معاشات  ييې چې له دندو څخه ايستل کسان کوم

هغه کسان کوم چې خپل محروم کړل يې څخه  له درملنېړله او تنه وو تغير کړي د دندو دوازه و يې نومونه 

 ځوانان يې د بلغاريا د خدمت لپاره وړاندې کول.

څخه وغوښتل شول روغتون کې ږيتون وکړ او له هغه  ييوه مسلمانه ښځه په يو دولتکې په ښار « مدان»او د 

مګر هغې ونه منله نو هغې ته چې پخپل بچي غير اسالمي نوم کيږدي ځکه دا رسمي حکم دی بايد عملي کړ ش ي 

 خپل طفل په السونو کې ورکړ شو او له ) روغتون څخه وشړل شوه( .يې 

نه پریښودل خو  کيږي پخوا به يې يوازې ځواناننه پريښودل ته جوماتونو  او په ډيرو سيمو کې مسلمانان 

و مرګ ته انتظار دي جوماتونه يې قفل کړي او ناو هغوی د امامااوس د پوخ عمر خاوندان هم نه پریږدي 

حوادثو  ووحشتناک ود جومات امام مړ شوی دی او همداس ې نور  جوماتونه قفل کړي چېپه دې بهانه  وی هغ

 رسولی دی :پدې خبره باندې پای ته يې سره مسلمانان مخ دي او خپل بيان 

اعتراض و څخه غوښتنه کوو چې زموږ سره مرسته وکړي، او نه یوازې ڼموږ له خپلو مسلمانو او عربي ورو 

،زمونږ غوښتنه دا ده چې زمونږ پر وړاندې نور دا ډول کول بلکي دا چې زمونږ دغه آواز نور عالم ته ورسوئ 

 هغوښتنه دا دمو او له عربي هيوادونو څخه نه ده کړې  وحملې ودرول ش ي پرته له دې چې هيڅ جرم او ګناه م



 د اسالمي نړۍ لپاره د فکري جګړې الرې 

وزارتونه له هغه چارو اسالمي هيوادونو د بهرنيو دا چې د چې د بلغاريا سره خپل اقتصادي اړيکي پرې کړي او 

ورسوئ ځکه مونږ له هغوی ته ملل متحد د حقوق بشر ارګان د اړيکې پرې کړي او غواړو دغه موضوع سره 

 . رابطه نلرو سره 

 مونږ خلک قوي کړي .ز له هللا تعالی څخه غواړو چې 

 وموعدنا الصبح أليس الصبح بقريب 

 لخوا مسلمانان د د بلغاريا 

 : البانياڅلورم 

د خلکو د حال او وضعيت د بيان : چې و د ټولنې څخه نقل شوی دی ندغه بيان په ختيځه اروپا کې د محصلي

چې د هر څه پر صبر او ځورونې او شنګنجو زغمل قرباني ، لپاره مختلفې معناوې شتون لري په دې توګه 

 وړاندې لويه ننګونه ده نو د البانيا د مسلمانو خلکو د حال او وضعيت همدا معنی ده . 

 «احمد زوقر»لسيزه کې په البانيا باندې د  ۱۳۲۹په ، ( کلن تاريخ ته لنډه کتنه کوو ۱۹او دلته د البانيا نږدې )

او دغه مهال خلکو خپله ديني ازادي لرله هغه که مسلمانان وو او يا مسيحيان ، او په همدې زمانه واکمني وه 

يې « دوتشه بحریه »او  لخوا اشغال شوټاليا په دور کې د اي« فکتور امناولی»د شر طوفان ولګيد او البانيا کې 

ته نقل کړ ، او بيا دوهم نړيوال جنګ را منځته شو او البانيا د ټاليا البانيا واکمن وټاکه او احمد زوقو يې ايد 

په څير د آملان سره د جنګ په وجه د املان تر واک الندې راغی او دغه مهال البانيا  يوګوسالوياګاونډي د هغه 

محمد »او « انور خوجه»دوه الباني قومي مشران او تر يو قيادت الندې وو « د تيتو»او يوګوسالويا دواړه 

د یوګوسالویا او البانیا باندې خپل واک چلولو ،کوم چې د قوم پالنې په جګړو کې مشهور وو په البانيا « شيخو

سياس ي تګلياره معتدله « تيتو»ستانو سره د ند کمو پورې دوام درلود.  3533څخه تر  3533تر منځ ایتالف د 

ا ر خو  زمڅه پرمختګ ونه کړ نو له یوګوسالویا څخه جال او د مارکسکې د آلبانيا په واک خو دا چي هغه وه ، 

 لوی کمونست واکمني يې ومنله .

کوم موخه دا ده تر څو د هغو وسائلو په اړه پوه شو مو د البانيا تاريخ ته يوه چټکه کتنه چې ددې څخه  وهدا  

 ه .برابره کړ الره يې واکدارۍ ته  ۍچې اوسن
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دی او پاتې نور مسیحيان دي او  ٪۳۹- ٪۶۹شمير  وته رسيږي چې د مسلمانان ونود البانيا نفوس دوه ميلي

مګر دوی د کمونستي رژيم له السه سخت تکليفونه او اوسيږي ډیری شمير مسلمانان د البانيا په منځ کې 

 مصيبتونه ګاللی دي .

اسالمي نومونه د ونو باندې داوال زږيدلو نوي په ي دي او مسلمانان مسلمانان يې د ديني شعايرو څخه منع کړ 

نه يې  دفن کولو تهاو ، د جنازې ملونځ اسالمي طريقه تکفين او تجهيز په مړو خپلو ږدي او د ېايښودلو ته نه پر 

مړي خپل ږدي بلکي په عامه د کمونستانو په هديرو به پنه پر ته د مړو دفن کې يې پريږدي او په ځانګرو قبرونو 

 مګر د واده د عقد پر مهال يوازې د دين ذکر کولو ته اجازه شته هغه هم يوازې د البانيانو لپاره . دفن کوي ،

د وړو اطفالو په ذهنونو کې د الحاد درس ورکوي او دا کار په مختلفو درس ي وسايلو او  په تعليمي نصاب کې

 . کيږي همدارنګه رسنيو کې تر سره 

يو له هغو کسانو چې د تدريس په برخه کې يې دنده تر سره کوله مونږ ته وويل : د زده کړې وزارت امر کړی چې 

او يو  کړئ وجود څخه د انکار کولو مفکوره ځای پر ځای  لهد هللا تعالی ضرور بايد د ماشومانو په ذهنونو 

نکي پوښتنه وکړه چې هللا تعالی موجود دی ، استاد ځواب ورکړ : هو . په دغه خبره باندې استاذ و کو ځل يو زده 

داس ې ته اطفالو معلم په دې بهانه چې هغه شو او بيا د خپلې دندې څخه لرې کړ  کړ شوشپږ مياشتې بندي 

لپاره ضرر دی ، او استاذ ته يې ويلي وو چې منل شوی ځواب دا دی چې د  د راتلونکي د اطفالوچې  يڅه ورښی

نعمتونو مالک دی او د چې ستاس ې رب او « انور خواجه »رسول پر ځای ووايي ، العياذ باهلل ، هللا د هللا او 

 چې کارونه ورسپارل شوي دي . « محمد شيخو »رسول يې 

 البانيا د مسلمانانو د حال يو ساده بيان وو .د دا د يو ژور سمندر څخه 

 پنځم : صومال 

کسزم د رامنځته کولو اعالن وکړ او وروسته يې د ر د اشتراکيت او ما« محمد زياد بری »تا مشر دد فوځي کو 

 .3الس وهنه وکړه جملې يو دا وو چې د ميراث په برخو کې يې له اسالم خالف ځنې قوانين صادر کړل د هغه 
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هللا د چې دوی اعدام کړل په ناوړه توګه او ځنې د اسالم علماء يې په دې جرم :  کيجومات شيخ ليد او د ازهر  

 تعالی حکمونه مه تحريف کوه ، او هغه څه ويلي وو چې د هللايې د انقالب رئيس ته  تعالی حکم بيان کړی وو او

ددې لپاره څو د اصحاب االخدود 3هغه د دوی په سوزولو سره وژل وو  ې امام اشاره نه ده کړ  رازهد ته چې 

 کې را ياد ش ي ...  وقصه د خلکو په ذهنون
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 او دوی د مسلمانانو د سوزيدو سيل کاوو  د اور په چاپيريال کې ناست وو كله چې دوى  ، ملبې وهوونکی اور ژباړه: 

 ستايل شوي هللا پاک يې ايمان راوړی وو.له مسلمانانو پرته له دې بله ګناه نه وه لیدلې چې په توانا او او دوى ،

 دريم بحث

 له اسالمي نړۍ سره څنګه چلن کوي ؟مهال اوس 

خپور  کال ۱۳۶۴د جنوري په اول يان را نقلوو کوم چې مجلې هغه ب« کمونيست»او اوس دلته د شوروي د 

 شوی وو :

 .د عملي اشتراکيت او آسماني اديانو تر منځ دوامداره جګړه ده

د ديني عقيدې او مفکورې بيا راتلل داس ې دي لکه د دين په پيل کې لينن دا سپارښتنه کړې چې : ته او مونږ 

 راکيت لپاره يو تحديد دی .تاشي ملعاصالح او تنظيم چې د 

 : او بيا وايي 

څو پورې چې سم اشتراکي بدلون را  کې وي ي باور به تر هغه وخته پورې د ديني عقيدې سره په ټکر اشتراک 

 نش ي او اشتراکيت پر دين باندې واکمن نش ي .

                                                            
 د ازهر شيخ غوښتل چې خپل دغه بيان په مجله کې خپور کړي مګر هغه ته اجازه ورنه کړ شو . - 3
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او بيا وايي : که د اشتراکيت د بدلون مرحلې د ديني عقيدې سره همغږۍ ته اړتيا ولري يا په ځنو حاالتو کې 

مؤقتي تدبير  او اهتمام بههغه ته پاملرنه وش ي لکه څنګه چې د اسالمي سيمو همدا حال دی نو دغه پاملرنه 

  .وي او پالن 

 او بيا وايي :

ې اشتراکي )کمونستيان( فکر له مخد چې هغوی  وينو يچارواک  ههغيمونو کې مونږ ژ اشتراکي ر نويو او په ځنو 

 ځواکې لپاره کوي څو ديني او مذهبي تر سره کوي او دا کار دد مراسمدوی ځنې ديني ددې سره سره دي خو 

اشتراکي او کمونستي بدلون يو ستوزمن بدلون دی مونږ د ، هغوی تحديد کړي  اوتر خپل واک الندې راولي 

و همدارنګه په ايتاليا کې د کمونست له همدغو الرو څخه کار واخیست اکې شوروي اتحاد په اسالمي سيمو 

 وکارولو . ومشران دکاتوليک ګون

 مجله زياتوي : نومړې او 

ر ځای ځنو مذهبي مراسمو ته اجازه ورکړه چې زمونږ لپاره يې ت پيپه دا ډول اسالمي سيمو کې مو د اشتراک

د اشتراکيت د ښکاره عبادت  په اسالمي نړۍ کېکه څه هم ، 3د ور اوښتلو کار آسانه کړته هلته اشتراکيت 

وګه په اسالمي نړۍ کې د دغه احساساتو له تڅرګندوي او په دې يز احساسات ه اميمشرۍ احترام دی چې س

   اشتراکيت ته د احترام او پيروی له منځه وړل وي .منځه وړل به 

 او زياتوي : 

يراث او د د اشتراکيت مشرتابه تصميم ونيس ي چې د مذهبي مچې مګر دا اړينه ده چې کله داس ې وخت راش ي 

به د مذهبي  سپکاوی که داس ې ونش ي نو دا  د حل کولو پريکړه وکړي خونو سره په نرمۍ سره هغه د خاوندا

 .ناک وي خطر به اشتراکيت د تجربې لپاره د تحديد سبب ش ي چې 

 او په پای کې : 

                                                            
 مؤمن وو ښاغلی محیی الدين په مصر کې د حج ليواله وو او هغه په اړه اعالن هم وشو او همداس ې د هغه د ملانځه ادا کولو او زکات ورکولو ليواله  - 3

ً
وو او په اسالم باندې عقيتا

کال خپره او دوکتور عبدالليم محمود د خپل کتاب  ۱۳۱۶ر لرلو ، دغه مقاله په جريدة االخبار خو په شريعت باندې مؤمن نه وو ځکه هغه د مارکس ي نظام په منهج باندې باو 

 پنځم فصل کې بيان کړی دی . « املنهج الشيوعي »



 د اسالمي نړۍ لپاره د فکري جګړې الرې 

ژوند څخه ويستل خلکو د ونه په کلي توګه د يد دين د اړيکو سره مبارزه دا نه ده چې دين او د هغه عبادت ځا

 .3ځکه چې د تبر په وسيله ضمير او وجدان نش ي ماتيدالیش ي 

ته وده ورکړي او د مادي پوهاوي را منځته کولو چې د انقالب د شعار پورته کولو ده ي الحاد دنده دا ملمګر د ع

بلنې څخه خلک  معنوي او روحيد خلکو په زړونو کې د علم او ساينس غوښتنه او بلنه تر څو عامو د  لکه

 .دی  حقيقتمتنفر ش ي کوم چې د ايمان 

بيا انجيل او قرآن او نورو ديني کتابونو د قصو له بیان څخه شرم احساس ش ي  او د نه ده چې  ي او دا ضرور 

 .پر وعظ او ملانځه باندې طعن لګوي 

دا ډول تبليغات کول په پوره اندازه کومک نش ي کوالی مونږ بايد  نيزمد دين پر  وړاندې د کمو او بيا وايي :  

ترتيب سم هغوی وعظ او خبرې د کمونيستي جوړښت سره د مذهبي قص ې او د مذهبي اشخاصو ژوند ليک او 

د حق غوښتونکی وو نو دا اشتراکي  وو او کله چې مونږ وايو چې عيس ی د فقرا وکړو او بيا کتنه ورباندې  کړو 

 تفسير دی او همداس ې د محمد او نورو په اړه .

 مونږ د کومې تبصرې پرته ورباندې اکتفا کوو وحسبنا هللا ونعم الوكيل.

 تسد کمونکې دوهم ځل چاپ شو  ۱۳۱۴کال کې په مسکو کې خپور او په کال د  ۱۳۶۱په يو کتاب چې او 

ي الحاد په اکاډمۍ پورې اړه لري د دين پر وړاندې د الحاد ځنو ملګوند د مرکزي کمیټې د ټولنيزو علومو ع

 وسايلو ته داس ې اشاره کوي :

ړي او د دوی برخه را اخلو تر څو ووينو چې دوی د دين پر وړاندې څرنګه جګړه پر مخ و  همونږ د هغه څخه يو 

او دا چې ووينو چې د الحاد وسائل هماغه د  ژوند کوالی ش يچې کمونست له دين سره دا دوراغجنه ادعا 

  ونیس ي .او يا دا چې هڅه کوي د تبشير د غلطۍ مخه پخواني تبشير وسايل دي چې هغه خپله بيا تکراروي 

 د الحاد د خپرولو دغه کتاب ليکي :کې په روسيه 

 د الحاد د خپرولو وړتيا لري ؟ کې څوک د اسالم د طرفدارانو په منځ مهال او اوس 
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دا يو مهم او جدي سوال دی ، کچېرې الحاد ته بلونکی د مسلمان سره خبري کوي او د اسالم سره د ملي او 

هيڅ مشترکه اړيکه ونلري نو په دې حالت کې امکان شته چې مسلمان ګمان وکړي چې هغه پر  هقومي اړخ

ې اړه نلري ، مګر که قومي اړيکه ورسره ولري نو په آسانی ر اسالم باندې انتقاد کوي او دا د هغه پر مذهب پو 

رکه وطني ژبه سره وي سره کوالی ش ي له مؤمن سره خبرې وکړي او په خاصه توګه کله چې دا خبرې په يوه مش

مګر که دا )کمونيزم( ته بلونکی د د بل ملت او قوم سره د اعتماد پرته وي  اړيکهدا په دې معنی چې د مسلمان 

مسلمانانو له قوم او وطن څخه وي نو د مسلمانانو په ديني آدابو او عاداتو به ښه پوه او د هغه سره به پوره 

 پر مهال د مسلمانانو عمر او جنسيت په پام کې نيول هم خورا مهم دي  بلد وي او بل دا چې د نوموړي فعاليت

او له همدې کبله د پوخ عمر د خاوندانو خبرې کول د کم سن په پرتله آسانه دي او د مسلمانانو اکثريت د 

د چې بهرنيانو سره د خبرو کولو څخه انکار کوي ، مګر د بلونکو ښځو سره بيا ښه چلن کوي سربيره پر دې 

تقليد او زيات خلپواک شخصيت ښځو فعاليت ډيرې ښځې اغيزمنې کوي ، مؤمنې ښځې زياتره د خپلو ملګرو 

 .کوي 

 پهاو يا  ي عالج او درملنه کو  ابت دی ملحد طبيبان د مسلمانانواو د الحاد له وسائلو څخه بله وسيله طب

ډير په يې روغتيا او ټولنيزو برخو کې مرسته کوي او د طبيعي موضوعاتو په اړه بحثونه کوي چې دا کار 

 ازبکستان کې تر سره کړی دی .

چې په پيل کې دي لخوا د الحاد خپرول  ود ملحدو معلمينکې او همدارنګه د الحاد خپرولو لپاره په مکاتبو 

ګه کړي او د زده کوونکو والدينو ته قناعت ورکړي نټي اړيکهتر منځ  غواړي د معلم او د زده کوونکی د کورنۍ

ښځې مهم رول لري دغه کار په کې څو خپلو اوالدونو ته ديني تربيت ورنه کړي او همدارنګه د الحاد په خپرولو 

 .وه جه ورکړی يسمرقند کې نت

ای برابر کړی وو خو مؤمنو يو ځل د ښځينوو يوې کمونستي ټولنې د مسلمانو روژه لرونکو ښځو لپاره چ

 .ښځو هغه رد نه کړ ) د کفر او باطل پر وړاندې يې ايماني استقامت ډير ژر له السه ورکړ ( 

دا وو چې  عاملنو دا د دوی د دين پريښودلو لومړی ګام وو او همدارنګه په ښځو کې د الحاد د خپرولو يو مهم 

ښځو اصلي د او ذهنيت جوړول ځوانو نجونو د واده پر ضد د ضد عمومي ذهنيت جوړول او  پرد حجاب 
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د مثال په توګه  :کمونستانو د غونډې حاضرينو ته ويلکې به په قرغيزستان  وو ،دندې ته په سپک نظر کتل 

ترې را به ځنې به سکوت او ځنې  ېي یته راغل ډېپرته دغه غون ېميرمن ېد خپل یول ېحسن خلکو ته ووايه چ یا

توانيدل تر څو په ټولو کمونستان و خپلې ښځې هم ورسره بوتللی په همدې توګه ملحدين يې وتل او بیا به 

نارينه د خپلو ښځو سره يو ځای حاضر کړي کې او غونډو  وعامه مجالس
3 . 

 پايله 

د اسالم د له منځته وړلو د هيڅ شان وسيلې کارولو څخه مخ  وښماناند اسالم دغو سر سخته دهم که څه 

وانړولو ، د سره انقالب مشر لينن به ويل : مونږ به د دين جرړې وباسو او د حاللي او حرامي اوالد تر منځ فرق 

زيات بې ګناه  وکړل زيات جنګونه يې اسالم له منځه وړلو لپاره د لو او و د خپر نيزمکمو د له منځه يوسو او 

ډير لپاره يې د خپلې باطلې نظریې او د اسالم له منځه وړلو او انسانان يې ووژل خپل زيات مالونه يې مصرف 

هم يې د خپراوی مخنيوی  حتی د اسالم يونه وړ سالم له منځه ايې فکري کار وکړ مګر آخر دا چې په هيڅ وجه 

 . ی ونشو کړ 

ميليونه ته  ۲۶شمير  وتشکلوي او په روسيه کې د مسلمانان ٪۲۹د ټول نفوس  ېاوس مهال مسلمانان د روسی

 (۱۹۹۹)س هلته و جوماتونه وو او ا (۱۹۹)رسيږي ، د شوروي سره انقالب پر مهال پر ټوله روسیه کې 

جوماتونه دي ، د روسیې په پايتخت مسکو کې يو ميليون مسلمانان اوسيږي او د جوماتونو د کمود څخه 

جومات چې اوس مهال په نوي ديزاين « جامع الکبير»څلور جوماتونه دي ، د مسکو  کړيږي په مکسو کې يوازې 

ملونځ  (۲۹۹۹۹)يوازې د  يې متر مربع ځمکه او شپږ پوړونو کې جوړ شوی دی د ننه او بهر احاطه (۳۱۹۹۹)په 

اندې والړ وي په لکونو کسان د باندې په عامه سړکونو بکې کوونکو ظرفيت لري د جمعې او اخترونو په ملانځه 

 ؟ 

واست يی ته 7۶۵ او وليکی 5۳۳ لپاره فعالولو د ، راوري السته لپاره ورځو ۰۳ د افغاني 5۳۳ په انترنت 5GB بيه! تيته ترتولو انترنت د لپاره ستاسو

 لري اعتبار لپاره ورځو ۰۳ د ورانديز وی.

 يدو مخنيوی وکړ ؟اسالم د خپر يا يې په روسيه کې د آیا محلدينو له روسیې څخه اسالم نابود کړ ؟ او 
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اوس مهال د مسکو د لوی جومات چاپيره په عامه سړکونو او ځايونو کې د مسلمانانو زياته ګڼه ګونه په داس ې 

يو ځای کې تر سترګو کيږي چې هغه د ملحدينو مرکز دی ، مؤمنان واحد الشريک رب العاملين ته سجدي لګوي 

 ويني .پر سترګو  او دا هر څه د مارکس او لينن شاګردان

ُروَن رښتيا ويلي هللا سبحانه وتعالی : ] افِّ
َ
ك
ْ
َه ال رِّ

َ
ْو ك

َ
هِّ َول ورِّ

ُ
مُّ ن  ُمتِّ

ُ ْم َوَّللاَّ هِّ َواهِّ
ْ
ف
َ
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َّ
وَر َّللا

ُ
وا ن

ُ
ؤ فِّ

ْ
ُيط   3[ُيرِّيُدوَن لِّ

كه  دوى غواړي چې په خپلو خولو سره د هللا رڼا مړه كړي۔ او هللا د خپلې رڼا پوره كوونكى دى۔ اګرژباړه: 

 .كافران )دا كار( بد ګڼي

 دريمه برخه 

 فصل لومړی 

 د صهيونست پيژندنه

و خطرناک سياس ي او ديني مذهب دی کوم چې بشريت دا څه بهتان نه بلکي حقيقت دی چې صهيونست تر ټول

او نژادي او قومي تبعيض څخه رنج وړي او په ساده کچه يې  زور او قهرد هغه د سياس ي تاوتريخوالي ، فکري 

د فکري او مادي قوو احتکار کړی او هميشه يې په انسانانو کې نفرت او بغض خپور کړی دی د ځان پرته د 

 .بل هر چا سختي او بدبختي غواړي 

ځوي چې په آسماني غواړي له نړۍ څخه انساني الرښوونې پټې او ټول هغه اخالقي ارزښتونه له پامه وغور 

 اديانو ، فکري مذاهبو او بشري فطرت کې يو شان  اهميت لري .

چې ټوله نړۍ تر خپل واک  ید يهودي دولت جوړول نه غواړي بلکي هدف يې دا دکې يوازې په فلسطين هغوی 

 .الندې راولي او د يهوديانو د قانون تابع يې وګرځوي 

او بيا د هغه تابعداري دي خپل افراطي نظريات يې بنسټ او ځانګړتيا دا ده چې ديني عقيده صهيونست د 

، د شعور او ارادې پرته په زور سره نژادي تعصب او غرور کول او ددې ادعا لپاره د تورات تعاليم په  کوي 

 لو واک ورکړی دی .چې ګواکي پرته له نورو خلکو يوازې دوی ته هللا تعالی د ځمکې د حکم چلو  ل ګوته کو 
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د هغه الرې او منهج کې ده لکه څنګه چې د صهيون په تړونونو  ېونکه د رسيدلو طريقه يې ناوړه وير ته او واک 

 د نړيوال ،انځور شوی دی
ً
 وخپلد او د هغه پر ځای  کول او نړول غواړي کمزوري  بنسټونهټولنې  ېچې قصدا

 .غواړي کول او د هغه نفوذ ته وده ورکول ځای پر ځای  وکسان وفاسد

خالف او د اړي تولنيز او فکري بې نظمي او کډوډي رامنځته کړي که څه هم هغه د هر ډول ارزښتونو او غو 

 وي.فکري او سياس ې تش ې په رامنځته کولو سره 

تر څو د هغه ليارې نړۍ کنترول کړي او يو داس ې نړيوال حکومت  ي داس ې کډوډې رامنځه کړ ړي غوايهوديان  

د غالمان او د يهودو په اختيار کې وي او نور خلک د دوی تر الس الندې يوازې واک هغه د جوړول غواړي چې 

 .دوی د حکم تابع وي 

 او په نړۍ کې ناآرامي خپروي.ناروغي چې ټوله نړۍ ګواښ ي  داس ې ،دا دی صهيونست نو 

پيړۍ پخوا د نړيوال يهوديت په نوم خپور شو مګر دغه  هکه څه هم هغه يو او صهيونست نوی فکر نه دی  

او په  دلی دینشدت مو يې بل نسل پورې تر پخواني يهوديت له عقيدې څخه دی او د يو نسل څخه د فکر 

  زياتوالی راغلی دی .يې افراط کې 

 ۱۶۳۱د څوارلسمې هجري پيړۍ په پيل او د نوملس ې ميالدي پيړۍ په آخر کې يې دا فرصت و موند چې په کال د 

او دا لخوا غونډه جوړه شوه  « هرتزل »سياس ي مشر د د يهودو کې بال بسويسرا( په ښار »ه( کې د ۱۳۱۱م )

يهودي »يا هرتزل پخپل کتاب کې چې ب ،لپاره لومړۍ مرحله وه د بنسټ او قانون جوړولومرحله د صهيونست 

ي ملهغه د عد او  وعده شوې ځمکې په حيث ومنل شود د دوی لپاره يې په نوم غوره کړ او فلسطين « دولت 

دوی په اصطالح د دوی سره د وعدې شوې ځمکې سره نورې شاو د او نور ګامونه پورته کړل يې اره پکولو ل

، د مصر د سمندر څنډې او سيناء او فلسطين او د عراق لويځه خوا ځمکې له نيل څخه تر فرات پورې 

 ورې ورسره يو ځای کړل .پبرخه ، سوريه ، لبنان ، اردن او د حجاز له شمال څخه تر مدينې منورې 

 ه.ق کال يهودو د ستر دولت په ملتيا اسرائيلي دولت اعالن کړ . ۱۳۶۱-م ۱۳۴۶او په  
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 د اسرائيلي دولت د جوړيدو مراحل :

په ښار کې لومړنۍ غونډه جوړه شوه او په دغه غونډه کې د يهودو سياس ي « سويسرا»کال کې د  ۱۶۳۶په  -۱

  . هلخوا د يهودي دولت د جوړيدو غوښتنه وشو « هرتزل »مشر 

 له  سلطان عبدالحميد څخه غوښتنه وکړه چې فلسطين دوی « قرصو»د يهودو مشر کال کې  ۱۳۱۹په  -۲

 د هغه وړانديز په کلکه رد کړ ، ددې څخه وروسته او سطان رحمه هللاوسپاري ته د قومي وطن په حيث 

 يهودو ته امر وکړ چې فلسطين ته داخل ش ي .« هرتزل »

د سطين د قومي وطن په حيث لفته د هغوی د بريطانيا د خارجه چارو وزير  کې ۱۳۱۱او وروسته په کال د 

 ورسپارلو وعده وکړه .

 د ملل متحد لخوا د يهودو او مسلمانانو تر منځ وويشل شو . طينلسکې ف ۱۳۴۱په کال  -۳

يان ځای پر ځای او د هغوی د يهوديې انګليس پر فلسطين باندې يرغل وکړ او هلته  ۱۳۴۶په کال د  -۴

 وتلو سره سم یې په همدې کال اسرائيلي دولت اعالن کړ . 

بريطانيا په د نيټه  ۱۴ مۍ د م۱۳۴۶يونست په صهوايي : « بن غوريون  »نی رئيس الوزراء د اسرائيلو لومړ "

برکت خپل هدف ته ورسيد او دا زمونږ د مبارزې پای نه بلکی پيل دی او فوځونو په  3«الهاجاناه»او مالتړ 

 "الس ته راوړلو لپاره مبارزه وکړو چې د نيل څخه تر فرات پورې وي د  مونږ بايد د هغه لوی دولت

انو او يهوديانو عربد يعنې بن غورين وايي چې زمونږ اسرائيلي دولت به د هغه ويش څخه لوی وي کوم چې 

 تر منځ شوی دی .

 اسرائيل د خپ
ً
ي هيوادونو همدا غفلت وي نو هغوی عربد او که  ل دولت د پراختيا لپاره کوښښ کوي يقينا

 به سيناء ، جوالن او د فلسطين ټولې ځمکې اشغال کړي .

 صهيونست بنسټ : د
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له څلورو نوم د صهيون څخه اخيستل شوی دی ، صهيون په بيت املقدس کې  (Zionism) د صهيونيست

 . دولت قايم شوی وو  يهودوکوم چې په هغه باندې د د يو غره نوم دی غرونو څخه 

به په همدې غره کې ظهور کوي کوم چې يهوديان يې انتظار کوي « مسيح مخلص»او يهوديان دا عقيده لري چې 

هغو  لهلعنت او  لهيری ورکوي او دوی به توبې ز او د دوی د لورې څخه د بښنې  لهاو دوی ته به د هللا تعالی 

  څخه چې د اوږدې مودې راهيس ې ورباندې اخته وو بښل کيږي.ګناهونو 

د يهودي کې صهيونيست يو سياس ي ، نژادي او متعصب يهودي حرکت دی چې مقصد يې په فلسطين 

تر څو د نړۍ سياس ي نظام حکومت جوړول او له هغه ځای څخه پر ټوله نړۍ باندې واک لرل دي 

 راولي.يې خپل يهودي حکومت تر واک الندې د کمزوری او 

ق د داود د نسل څخه د يو پاچا تر دې شوې ځمکې حاو يهود هڅه کوي څو د دوی سره د فلسطين د وع

 الندې تر السه کړي .واکمنۍ 

هغه دا چې د فلسطين په برخه کار وکړي  همهبه د الهي وعدې په دو  دوی ته حکم وش ي نو  دوی او کچېرې 

ته حکومتونه به مات کړي او دوی ي او د نړۍ نور رو د نړۍ د دایمي واک لپاره خپل پاچا ودپايتخت کې به 

به يې تسليم کړي او د دوی ارادې ته تسليمي به د هللا له ارادې څخه حاصله شوې وي ، او دا کار به د 

 شوی دی . يادظر د ښکاره کيدو سره پای ته ورسيږي کوم چې د دوی په مقدس کتاب کې تمسيح من

دليل په توګه  الندې تاريخي حوادث دفلسطين وعده شوې د صهيونست ددې ادعا لپاره چې د دوی سره  

 :بيانوي 

قومونو سره يو ځای د مصر څخه فلسطين ته  تښتيدلود موس ی عليه السالم هڅه او کوښښ چې د 

 . وو  داخل شوی 

 باندې . پولواو بيا د يوشع حمله د فلسطين پر 

 په دوره کې د يهودو د دولت جوړيدل.« شاوول»او بيا د 

 را ګرځيدل .ته تر مشرۍ الندې له بابل څخه فلسطين « زرو بابل»او بيا يهوديان د 
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معاصر وخت کې د  او بيا په فلسطين کې د بطليموسيانو او روميانو پر ضد د يهودو انقالب او بيا په     

لته د او په پای کې هپه فلسطين کې د ځمکو اخيستل تر څو دوی هلته ځای پر ځای ش ي يهوديانو لخوا 

 او دوی ادعا کوي چې دا ټولې هڅې د صهيونست لخوا تر سره شوې دي .اسرائيلو د اوسني دولت جوړيدل 

« سالونيک »م د  ۱۶۶۶عملي کولو لپاره په کال د  دې د الهي وعدې د دوهمې برخې له مخاو د يهوديانو د ادعا 

وکړه تر يې ظر دعوه تمسيح مند په نوم د صهيونست يو خوځښت جوړ شو او « سبتای زيفي »په ښار کې د 

 څو د هغه تر مشرۍ الندې يهوديان ور ټول ش ي څو د تورات وعدې پوره کړي .

اړه  تيا يې د صهيونست نظريات دي چې پهړ نګنو د صهيونست ريښ ې د يهودو تاريخ ته رسيږي او مذهبي ځا

او هغه وايي : چېرې چې صهيونست فعال دی هلته  3پوره وضاحت ورکړی دی  «دوکتور سلوموز شختر»يې 

 .يهوديت ژوندی دی

م( په فلسطين کې د استعماري او صهيونستي غونډو پر وړاندې  ۱۳۳۶ه.ق ) ۱۳۱۱او کله چې په کال د 

ه جوړه ډغون هلپاره يو د حل انګليس حکومت د فلسطين د مشکل د عربي اسالمي انقالب را منځته شو نو 

ې ته د ډنتر منځ فلسطين وويش ي نو دغه غو  يې دا وو چې د مسلمانانو او يهوديانوکړه او هدف 

 تعالی وعده ده ، او د يهودو حق د اسرائيل سره د هللاوويل : په فلسطين کې « وايزمن»صهيونستانو مشر 

د قانوني او منطقي « وايزمن»يوازنی سند دی چې ددې پرته بل هيڅ سند نلري ، کله چې  دا د يهوديانو

يد يپه تأ« بن غورين »د اسرائيلي دولت بنسټ ايښونکي بيا يې نو شو اسنادو او دالئلو ورکولو څخه عاجز 

انګليس د بهرنيو چارو د وزير وعده د وويل : د صهيونست حقيقت د هرتزل او بال غونډه نه ده ، او نه هم 

کال د ملل متحد پريکړه ده بلکي دا د هللا تعالی وعده ده چې زمونږ د پالر ابراهيم عليه  ۱۳۴۶ده او نه هم د 

 .ره يې کړې ده السالم س

پيړۍ راهس ي د خپلو آته لسمې وعده شوې له يې چې د دوی سره لپاره يهوديان هغه ځمکې ته د ور ستنيدو 

 پټو هيلو او آرمانونو د را ژوندې کولو لپاره هڅه کوي .
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دوی )صهيونستي ( حرکت ته د چې  ي)لکه: سبتای زيفی( بيا په دې نظر د مذهبي مشرانمګر د يهودو ځنې 

 د عثماني خالفت لخوا اجازه ورکړ شوه .کې په ښار « سالونيک»د 

 وثيقه

 لومړی بحث 

 د مذهبي عناصرو لنډيز  و د يهود

 اول : د فلسطين د ځمکې وعده :

يهوديان ادعا کوي چې هللا تعالی د ابراهيم د اوالدې سره د فلسطين د ځمکې وعده کړې ده او دا بحث 

 . 3مخکې بيان شو

 منتظره :دوهم : مسيح 

نتظر به را ښکاره کيږي او دا هماغه دجال دی کوم چې د دغه سترې فتنې په ميهوديان باور لري چې مسيح 

خبرداری ورکړی او رسول هللا صلی هللا عليه وسلم خپل امت ته پيغمبرانو ټولو پخوانيو امتونو د اړه 

کاله مخکې د آخر زمان د فتنو په اړه خبرداری ورکړی دی چې د دغو فتنو او د قيامت له  څوارلس سوه

 سترو نښانو څخه يو هم د دجال ظهور دی . 

 : پر ټوله نړۍ باندې د واکدارۍ ادعا کول :دريم 

حق  لپاره غوره کړي يو مګر دوی دغه خپل ۍنمملعون يهوديان ادعا کوي چې مونږ هللا تعالی د بشر د واک

او  ېډغون چې په عالم باندې خپل حکومت وکړي له نورو څخه پټ ساتلی دی يوازې خپلې ټولنې او

ونه او پريکړې هم پټ وي ، د هغوی لومړي لصهيونست پروتوکد دي او  ې ورباندې خبر شوراګانې يې 

د نړۍ په مګر د دوی له کوښښ سره سره افشاء او ،ژر وسوزول يې نو هغه  ل چې کله افشاء شو  تړونونه

 . وکړاو د اکثرو خطرناکو پريکړو څخه يې انکار  ل شو  هر او خپبمختلفو ژ 
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م کې ۱۳۹۱چې د يوې صهيونستي ټولنې لخوا په کال د کې په يو بيان « هرتزل »صهيونست ستر مشر د او 

د ټاکل شوی وخت څخه  بايدمو غال شوي دي او  ويلي وو چې : ځنې خطرناک تړونونه خپور شوی وو 

 نړۍ وپاروله .پر ضد  وشک پرته چې دغه تړونونو ته اشاره کول د يهود لهخپاره شوي او  ی مخکې نه و 

هللا تعالی د عالم د مشرۍ  مونږراغلي چې کې ادعا لپاره دا دليل نيس ي چې په تورات  ېدغخپلې او يهوديان د 

 نو مونږ يو يفه ګان يې ګرځولياو د ځمکې خل يوګرځولي او پر ټول عالم يې غوره يو او واک لپاره ټاکلي 

وپانان او چوکيداران او چ زمونږاو د نورو ځامن بايد  و چې په نړۍ باندې حکومت او واک ولر  و حق لر 

 .خدمتګاران وي 

 . 3نور خرافات او درواغ هم ويلي چې يادول يې ضرور نه دييې او ددې څخه وروسته 

هغه قوم چې هللا تعالی  – هد اسرائيلو په روی پيدا شوی د نړۍ په دې باور وو چې « عزرا»يو يهودي کاهن 

ه دا ورکړل ش ي او عجيب کمنيوا ې وعده شو  نړۍ د ته غوره او مختار ګرځولی دی نو ضرور ده چې هغوی 

 .زیات وخت ورباندې تيريږي  يوپيړ  ۲۴نه مومي حال چې له  د دوی د پيل دغه مرحله هيڅ پایچې 

 ]د رد لپاره د هللا تعالی په دغه قول باندې اکتفاء کوو : د دغه خيالي درواغجنې ادعا او د صهيونست  
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( هغه پوره مینو )ابراه ه،یخبرو سره وازما وڅپه  میابراه ېخپل رب ي ې( هغه وخت چهړ ك ادیاو )ژباړه: 

)هم امامان  ښ ې: او زما په اوالد كلیهغه وو  وم،ړ زه تا د خلقو لپاره امام جو  ًنایقی: لی( وو تعالی ۔ )هللاړې ك

 له ظاملانو )کافرانو( سره نشته . وعده: زما لی( وو تعالی ( )هللاهړ كړ جو 

 پټ تعليمات :د يهودو 

په نوم ياديږي « کباال اوتلمود »دوه نور کتابونه دي چې د  پرتهد يهودو د تحريف شوي کتاب )تورات( 

د يهودو د کاهنانو او حاخامانو لخوا ترتيب  هدغه کتابونکتابونه ګڼې  سپيڅليورات وروسته يهوديان يې د ت
                                                            

ا ونه غوښتل چې د دوی درواغو ته ډير يوازې د هغوی د درواغو ، خرافاتو او تحريفاتو د ردولو لپاره د اهل کتابو کتابونه کتل جواز لري او ددې څخه پرته جواز نلري نو ځکه م - 3
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او پټو تړونونو څخه  ورازون وخطرناک ويهودو پټد شوي دي دا کتابونو له درواغو ، تحريفاتو ، سحر او 

 ښکاره کوي .يې نه ه دوی له ځانونو سره پټ ساتلي او نورو ته نو باو دغه کتا ډک دي

 هر يهودی بايد ددې لپاره کوښښ وکړي تر څو د نورو څخه پرته پر  د تلمود کتاب په يوه برخه کې راغلي :

واک ته ورسيږي ددې هدف لپاره بايد ضرور  هپخوا له دې چې نور امتون ځمکه باندې خپله واک ټینګ کړي 

 .برخه له منځه يوړل ش ي  ۳/۲ ۍ نړ د جکړه وش ي او 

 (:نصابد صهيونستي حرکت الرې او چارې )

 پاليس ۍ د پلي کولو لپاره الندې څلور ارکان لري: ي استعمار يهوديان د خپلې سیاس ي 

چې دا کار د اغيزمنو رسنيو ليارې د پراخه او منظمو تبليغاتو په وسيله تر سره کوي  فکري کنترول : -۲

سازمانونو لخوا تر سره ټولنيزو پټو د  انود يهوديکه غوښتنې موافق جوړ کړي ، هغه  ېد خپل هڅو فکرون

صليب »او د « فرسان معبد»ټولنې او « يماسون»ښکاره سازمانونو لخوا تر سره کيږي لکه : د هم يا کيږي 

 د هغوی نور سازمانونه او ټولنې .کي په نړۍ همدارنګه او « کباال»او « شهود يهوه »ټولنه او « وردي

يو ، سينما او نور خبرې ډد مالي نفوذ په وسيله ټول تبليغاتي او مطبوعاتي وسائل لکه : رااو وروسته 

ول ، د يفضع ېانو پر وړاندې د جګړې لپاره په کار اچول او د هغوی د اخالقي روحیدښمنوسائل د خپلو 

ارزښتونو سپکاوی ، د فتنو را منځته کول ، فکري کډوډي ، ذهنې نا آرامي ، پخپل ځان باندې بې اعتمادي 

 رامنځته کول او د اخالقي ارزښتونو له منځه وړل .

هغوی خپل تبليغات په ډير مهارت تر سره کوي يوازې په غږيږو رسنيو باندې بس والی نه کوي بلکي له 

 چاپي رسنيو او نورو څخه هم کار اخلي .

او يا ضرر نه رسول ته پرته له دې چې نورو  يد هرې روا او ناروا الرې ، فشار ، سپکاوي او فريب څخه کار اخل

او په دې لټه کې دي چې د رسنيو په وسائلو ستر باور لري ، صهيونست  کې ونيس يپه پام هم د بل د نظر خالف 

 .پياوړي کړي هم خپل تبليغاتي وسائل نور 
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په يو بيان کې وايي : شور او غږ هر څه دي او سم شور د لوی کار او بار سبب  «هرتزل »د صهيونست مشر  

ل کيږي نو تو فضاء ته اس ېضعيفوي او جګړه نړيوالان دښمنکيږي ځکه چې پام را اړوي طرفداران تحريکوي 

 ښه والی دی .بيان شوی پورته کې ( تبليغاتي فعاليتپه )دغه 

 مالي کنترول : -۱

لري د خپلو تجارتي او صنعتي ګټو لپاره يې  شتمنيوط چې پر بانکونو او عامه لسيهوديان خپل هغه نفوذ او ت

پانګې  ېاو عام ېاداره کوي او خاص  دوسيله فردي او ټولنيز اقتصااو هغوی د خپل سياس ي نفوذ په يې کاروي 

د ژوند د نسکوريدو سبب ش ي ، په زور اخلي او د خلکو مالونه له حياتي ځايونو څخه جذبوي تر څو د ټولنې 

د پراختيا او او الس تنګۍ دوی دغه کار د احتکار ، باطل مضاربت او زياتې سودي ګټې او د فقر 

 .تر سره کوي له الرې کارولو او حاکمان د خپلو اهدافو  ود وجدان اخيستل وسياستمداران

او د نوي بازار د اصل نرخ دوی بله وسيله دا ده چې نړيوال بازارونه د خپل احتکار او انحصار الندې راولي د او 

او بيا د خپل زيان د جبران لپاره د احتکار شوي بازار څخه د ټيټ نرخ په وسيله يې له سقوط سره مخ کوي 

خونو زيات لوړول تر څو ر احتکار په وسيله د ند قيمت زياتول په دې توګه خپل رقيبان له پښو غورځول او 

 نده ګټه پکې وکړي .چڅو 

اقتصاد او د  کوالی ش يځکه چې د مالي سرچينو په کنترول سره مال يوه خطرناکه اسلحه ده ،  ود يهود

 سره مخ کړي . سقوط، الس تنګۍ او  ګواښاو عام اقتصاد له  خصوص يسياست په يو ځای کولو سره 

د پورونو په ورکولو سره مهار  هاو يا هم هيوادوند دولت بنسټ تر خپل اغيز الندې راولي  او له بل پلوه غواړي 

د اقتصادي او نظامي پروژو د تمويل لپاره  لکه د اقتصادي بحران پر مهال يااو تر خپل کنترول الندې راولي 

 پور ورکول .

په الس کې د مال لرل ددې سبب کيږي تر څو په محلي ټولنو او دولتي ځايونو کې  وپايله دا چې : د يهوديان

 . د خلکو وجدان ، نظرونه او رأی ورباندې واخليي )د سود کار بار تر سره کړي( او قرضونه ورباندي واخل

 کنترول :سياس ي  -۹
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خپلو د او د دوی بله الره دا ده چې په سیاس ي برخو کې ور ننوتل او دولتي او سیاس ي حمايت تر السه کول او 

خپل د کې سره په روا او نارو الرو د سياس ي مشرانو او مسئولينو يو ځای کول او د پانګونې په هيوادونو  ليکو

لکه : په شوروي کې همدوی وو چې د شوروي او ځای پر ځای کول  ور دننهپانګونې مشران د ستنو په توګه 

 . او د هغوی مالي مالتړ يې وکړ تو څو خپل اهداف تر السه کړي  الس وو يې  ه انقالب تر شاسور 

مالي او سياس ي ،واخلي او يوازې دوی په سياس ي او اقتصادي ژوند له نورو څخه تر څو  يهود هڅه کوي 

پل واک ساتي او دوی په عامه دوی خاقتصادي برخو کې فعاليت وکړي او يوازې د دوی لپاره خاص وي ، 

دولتي چارو کې خپل ځانونه نه څرګندوي بلکي د سطان په هغو دندو کې چې دوی يې پټول او په غير طبيعي 

 خپلو اهدافو ته ورسيږي .سره سم تر سره کول غواړي تر څو دوی  نصابتوګه د صهيونست د پالن او 

يهوديان د خپل آرام او مطمن ژوند ساتلو لپاره نور دولتونه تسخيروي او په ټولنه کې فساد خپروي دوی ددې 

دوی د اوږدې مودې راهيس ې د دولت  هيڅ پروا نه کوي يوازې د خپل واک ساتلو لپاره دا هر څه تر سره کوي .

کې په پټه نفوذ کړی دی او خپل کسان يې ځای پر ځای کړي دي سياس ي مرکزونو  وپه لوړو دندو او معتبر

اسالمي هيوادونو کې دي او يا هم په مسيحي هيوادونو کې يا په ختيځ کې دي او يا په لويديځ کې ، په هغه که ،

ځانونه يې انګړتيا غوره کړې وه چې د پاچاهانو او اميرانو تر قصرونو او مجلسونو پورې ځهغوی د طبيبانو 

 مشاورين او سياستوال او ځنې مالي ماهران وو .يې رسولي وو ، چې ځنې به 

چې دا ددې سبب شو څو مهم بين مللي پوستونه تر السه کړي  له الرې خپلو کسانو د هغوی وتوانيدل چې 

انيا ه وو چې دوی د برېطماغ، ه هوعده وکړ ورسپارلو وطن په حيث قومي بريطانيا د هغوی سره د فلسطين د 

 لخوا د فلسطين تر فوځي او سياس ي او اقتصادي اشغال الندې د ځان لپاره اسرائيلي دولت جوړ کړ .

او بيا هغوی د خپلو کسانو په وسيله وتوانيدل د خپلو ټولو سياستونو او پروژو لپاره د اياالت متحده حمايت 

د غاصب يې او له هغوی څخه  ورسول قدرت ته  وپخپلو رأی غړي ډير يې کې او په ملل متحد  تر السه کړي 

 . و کې کار واخيستپيژندليلو په رسيمت دولت اسرائ

 عسکري کنترول : -۴
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په وروستيو پرمختللو اسلحو سره د يهودو د فوځ اماده کول دي مرحله ده چې  ۍدا د صهيونستي حرکت ورست

  .يې وکاروي ه وکړي او د خپل فوځي هجوم د پراختيا لپاره تنتر څو د هغه په وسيله د خپل دولت سا

په نوم  «هبغاله فلسطني»صهيونست د لومړي ځل لپاره د لومړي نړيوال جنګ لپاره خپل فوځ چمتو کړ ، د 

په  «غاليبولي»يو ځای کړه او په ترکیې کې يې د سره کسيزه فرقه يې د بريطانيا د حمل او نقل له فرقې  (۳۹۹)

م( د بريطانيا د اور غورځونکي ملي فرقې سره يو ۱۳۱۶ه.ق ) ۱۳۳۱عملياتو کې برخه واخيسته او بيا په کال د 

له « لورد لبني»لوموړي نړيوال جنګ په پای کې د فلسطين په جګړه کې د ځای شول او همداس ې نور يهوديان د 

 .فوځ سره يو ځای شول 

د روميل په مشري د کې د يهوديانو د تندر په نوم فرقه م( ۱۳۴۱) ۱۳۶۹او همدارنګه په دوهم نړيوال جنګ  

چې د جنګ پر مهال يې د ورسته خطونو مدد کولو  هځای شو يو آملاني فوځيانو سره د فلسطين په اشغال کې 

 او په دغه فرقه کې د يهودو زياتو مشرانو برخه لرله لکه : موس ی ديان ، اسحق رابين ، حاييم بارلييف .

اس ې يهودي فوځ د سوريې او لبنان په اشغال کې د انګليس او فرانس ې سره برخه واخيسته او د يهودو او همد

 اليا په جنګ له بريطانيا سره برخه لرله .ټيوې بلې فرقې د اي

ودي فوځ ته عصري او نوي زده کړې او سالح طين د اشغال پر مهال يهاو همدارنګه د انګليس لخوا د فلس

فوځ پرته نور د ځي بارکونه دوی ته وسپارل او انګليس يهودو ته اجازه ورکړه څو و ليس خپل فورکړل شوه او انګ

 تو او ترتيب کړي لکه : مچ و چې د ټولنيزو او ورزش ي شخصيتونو لرونکي و سازمانونه نظامي 

 مکابي ، ترميلد ، د اسرائيلو ځوانان ، قومي مشران او د صيهونست ځامن او قومي مليشه.

د خپل اسرائيلې دولت  وم( انګليس له فلسطين څخه وځي نو يهود۱۳۴۶ه.ق ) ۱۳۶۱په کال د  او کله چې

 استعماري هيوادونو مالتړ لرلو.د اعالن وکړ نو هغه وخت دوی يو مجهز فوځ او تقويه شوی مستعمره او 

زياتې ته يې او هغوی  کيږي لخوا په خاصه ټوګه امريکا لخوا پالل  غرباو همدارنګه د اسرائيلو فوځ د 

د اسرائيلو د چاپيره عربي هيوادونو په نسبت د لوړو تجهيزاتو داس ې چې  کړې پرمختللی اسلحې په واک کې ور 

 . ديلرونکی 
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 ياليګجنيهودي  په روسيه کي ميشتمرسته وکړه  د بشري ګټواو همدارنګه کمونست شوروي د هغوی سره 

  فلسطين ته د تللو وسائل برابر کړل .ته يې يې فلسطين ته وليږل او هغوی   او مختصصين

 دوهم بحث

 د صهيونست د نصاب د پلي کولو وسائل

د صهيونست له مهمو ځانګړتياوو څخه يوه ځانګړتيا دا ده چې د تحريف شوي تورات تعليم پر ځان الزم ګڼې 

او وحشت کې  تويولواو د تلمود په کتاب باندې مطلق ايمان لري نو ځکه د هغو څخه په تاوتريخوالي ، وينو 

 ناوړه استفاده کوي .

او مشکالتو رامنځته کول او د  ۍهر ډول مقامت له منځه وړل او بيا په هغوی کې د پريشان دښمند خپل 

 هغوی په زړونو کې ويره اچول تر څو معنوي قوه له السه ورکړي او د دوی غوښتنو ته تسليم ش ي .

 ش ي نو فريب کاري ، خيانت ، غدر او نفاق خپرولو ته مخه کوي .کچېرې صهيونست په پورته اسلوبو کې ناکام 

 خلک کاروي .او پرېوتي ناکام  ،يف چې هغه يوازې ضعدا د دوی هغه خبيث اسلحه ده 

فلسفې بنسټ کيښودل شو ، هغه داس ې چې خپل « ميکافيلي»يهود هغه کسان دي چې لومړی د دوی لخوا د 

پرته له دې چې اخالقي ارزښتونو او انساني ش ي څخه بايد کار واخيستل هدف ته د رسيدلو لپاره د هرې وسيلې 

 فضائلو ته نظر وش ي يعنې ولو که د اخالقي ارزښتونو او انساني فضائلو خالف هم وي .

د خپلو و کې څرګنده ده . نو د يهودو ځانګړتيا دا ده چې تاو د يهودو )دا څانګړتيا ( د هغوی په تاريخ او تحريفا

د وينو تويول وي او هر د هرې وسيلې څخه کار اخلي هغه که تر پښو الندې کوي  هر ډول ارزښتونه ګټو لپاره

 برکت ګڼې .وياړ او او يهودي ضمير ورباندې خوښ او حتی د ځان لپاره يې ډول ناوړه کړنې وي د دوی لپاره رواه 

 3تونه کړي ديبسالسالم ته ناوړه ن يغمبران عليهميهودو پخپلو تحريفاتو کې ابراهيم عليه السالم او نورو پ

د بيان ځای نشته ، دلته يوازې په هغه څه د هغو تاريخ چې د يهودو کوم وحشتونه بيان کړي دي نو دلته 

 چې د فلسطينيانو پر وړاندې تر سره کړي دي :يې باندې اکتفا کوو څه 

                                                            
 السالم ته ناوړه او ډير نا مناسب نسبتونه کړي دي چې د دوی د ناوړه ويناوو نقل مې مناسب و نه ګڼلو . ملعون صهيونست پيغمبرانو عليهم - 3
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« عيلوط»او « سکرير»، ښار «الشيخ »، « ناصر الدين »، « دير ياسين »ه.ق د يهودو لخوا د  ۱۳۶۱په کال د 

سړي ،  ۲۱۹او نورو سيمو څخه فلسطينيان له خپلو کورونو څخه وشړل او د دوی مالونه يې چور کړل او 

 ښځې او ماشومان يې قتل عام کړل .

يې کلي له يوه سره تبا کړل او وروسته « السموع»او « التوفيق»ه.ق صهيونست د  ۱۳۱۴او په کال د  

په نوي پرمختللو اسلحو يې د فلسطيني کډوالو کمپونه چور کړل هغوی يې او ورپس ې « الجوالن»و ا« الجليل»

 . 3ل کړ  ي يې ور ويجاړووژل او استوګنځ

 د يهودو خپل منځې پروتوکولونه :

قانون دی او د هغوی  زمخکې مو اشاره ورته وکړه چې پروتوکولونه )تړونونه ( د صهيونس ي غورځنګ بنسټي

بنسټيزه او مرکزي هسته تشکيلوي چې په هغه کې د بحث او شک ځای نشته کوم چې د صهيونست د لومړي 

 : خالصه دا ده وتی تر نن پورې د عملي کولو وړ دي او د دغو تړونونحغونډې او 

 کډوډۍ خپرول :  هر اړخيزېد  -۱

د نړۍ باندې  ېپه قاموس کې لوستلي چې هللا تعالی مونږ پر ټولمونږ د انبياوو "په پنځم پروتوکول کې راغلي : 

 ."ړی دی استعداد راکاو مونږ ته هللا تعالی د دغه کار حکم چلولو لپاره غوره کړي يو 

تيا د لفانه چې د دوی دغه فکري وړتيا او استعداد تمرکز د فساد او تخريب د وسائلو سره لواخو متأس 

دولتونو او نفسونو ويجاړول دي نو په دې اساس پر بيالبيلو هيوادونو کې د حاکميت د حکومتونو او ټولنو ، 

 کمزوری لپاره د دوی تړونونه عملي کيږي څو د هغو پر ځای خپل يهودي حکومت جوړ کړي او وايي :

ګواښونو ټولو مهمې پايلې چې د نړۍ د حکومتولی د تر السه کولو لپاره کيدی ش ي هغه د تاوتريخوالي او "تر  

  "کارول دي نه اکاډميک او علمي بحثونه 

  :او وايي 

                                                            
 کې بيان شوی دی . ۶۱-۱۱په کتاب ص « الصهيونية بين الدين و السياسة »م ګڼه کې خپور کړی چې د  ۱۳۱۶ –ه ۱۳۶۶دا بيان د صليب سورخ کميټې په  - 3
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او هغه څوک چې حکومت کوي نو هغه بايد د چل او فريب ، رياکارۍ او منافقت څخه کار واخلي او په "

  "د انساني صفاتو لرل لکه : امانت او صداقت د پاچاهۍ د تخت د سقوط سبب ګرځيکې سياست 

هغه  ۍرياکارۍ د ټولو وسائلو اصل بايد ظلم او ستم وي ، فريب او منافقت د حکومتولد قدرت او "او وايي : 

نه غواړي خپل تاج د هر نوي حکومت د مأمورينو تر پښو الندې کړي او دا شرارت زمونږ دوه بنسټونه دي چې 

( خيانت او درغلۍ په اړه ي)سود خور  د قرضد خير او ګټو تر السه کولو لپاره يوازنی الره ده نو مونږ بايد 

 . "کومک وکړي کې انديښنه ونکړو کچېرې دا شيان زمونږ سره د کار د تر سره کولو په الره 

نو دا د صهيونست هغه پالنونه او وسائل دي چې غواړي  د هغه په وسيله په نړۍ کې کډوډي او فساد را 

ټوله نړۍ ورڅخه ځوريږي او هغه په نړۍ منځته کړي تر څو يهود نفوذ ومومي او دا هغه څه دي کوم چې نن 

 را منځته کول دي . ۍکې د سياس ي ، فکري ، معنوي ، اقتصادي او ټولنيزې کډوډ

 د نړۍ په ولسونو او دولتونو کې شخړې او نافرمانۍ رامنځته کول: -۲

شوي وه  په ښار کې جوړه« بودابست »کې د  ۱۳۱۴په هغه غونډه کې چې په کال د « عمانوئيل»يهودي حاخام 

 ويل : ويېپالنونو څخه پرده پورته کړه او د د يهودو 

د امريکايانو پر وړاندې مو حملې په ياد لرئ هغه چې په جرمني کې  یم کې تاس ې زمونږ بريال ۱۳۳۹په کال د 

او دې ته د جرمنيانو پر وړاندې چې دا کار د دوهم نړيوال جنګ سبب شو  موامريکا کې په نفرت وپارولو او 

ورته حملې مو په ټوله نړۍ کې تر سره کړي دي ، په روسيه کې مو د امريکايانو پر ضد نفرت را وپارولو او په 

عين وخت کې مو په امريکا کې د شوروي څخه د ويرې او نفرت احساس را منځته کړ او دا حملې ددې سبب 

 او يا د امريکا سره .دريږي و سره  ېيا د روسیچې شوې څو کوچني هيوادونه خپل موقف وټاکي 

 ، په لسم پروتوکول کې راغلي : څخه يې څرګنديږي  وپروتوکولوند او دا د دوی عملي پالن دی چې 

ه کړ ش ي او د تنا آرامي او خرابۍ را منځپه دوامداره ټوګه کې ضرور بايد د ولسونو او حکومتونو په اړيکو "

په داس ې اندازې  يناروغظلم او نفرت د اعمالو خپرول او حتی د لوږې عذاب او ځورونه ، فقر او محتاجي او 

د مطلق حاکميت او مال په وسيله حل يهود يې او  پرته يې د بل چا سره د حل الره نه وي سره چې د يهودو 

 . "کړي 



 د اسالمي نړۍ لپاره د فکري جګړې الرې 

 په يوولسم پروتوکول کې راغلي :

د يهودو پرته نور ملتونه د پسونو حيثيت لري او مونږ د هغو لپاره ليوان يو ، او آیا تاس ې پوهيږئ چې کله " 

 ."پس ې اخلو يې ليوان په هغوی باندې حمله وکړي نو پسونه به څه کوي ؟ سترګې به يې پټيږي او مونږ به 

 السه کولو لپاره کوښښ کوي :پنځلسم پروتوکول ته يې وګورئ چې صهيونست څنګه د خپلو اهدافو تر 

کړو او يوه پال تا لیارې حکومت تر السه دفرض کړو چې مونږ په يو وخت کې په ټولو هيوادونو کې د کو  که " 

د خلکو په وسيله ونش ي کوالی چې په يوه پيړۍ کې حکومت جوړ کړي نو به حکومتونه نو  رسمي اعالن وکړو  مو

 . "کړو نابودي چې زمونږ پر ضد توطیې همداس ې مونږ به هڅه کوو 

هر ويجاړونکي حرکت کې ښکيل دي د لومړي  پهنو د دغه بيانونو څخه مونږ زده کړل چې يهوديان په نړۍ کې 

 .يې تقويه کول او اور ته يې ملن وهله  چې هغوی او نړيوال جنګ تر شا دوی وو 

غوښتل چې خپل انتقام ورڅخه واخلي او يهودو د دغو پخوانۍ روسيه چې د يهودو په مخ کې خنډ وه يهودو 

 سختو جګړو او نورو هيوادونو ته د سود ورکولو څخه په استفادې خپله مالي ګټه تر السه کړه .

او همداس ې د اورپا د خلکو نابودي او د هغوی د  هد ې سوداګري کوم چې دوی احتکار کړ  اسلحواو د جنګي 

 .يې مقصد وو حکومت کمزوري کول 

،او د هغو وصيتونو ساتنه نو کوښښ وکړ د شوروي انقالب څخه خپله استفاده وکړي ااو همداس ې يهودي

دوره کې بریالي نشول ، مګر د شوروي د سره انقالب پر مهال بريالي شول  ۍشوروي په پخواند وکړي کوم چې 

  ۱۳۱۱، مګر دغه پروتوکولونه په او دوی خپل دغه اهداف پټ کړي وو 
ً
م کال په فرانسوي ژبه باندې رسما

 وروسته بيا د چاپ او خپرولو اجازه ورنه کړ شو.چاپ خو 

 د عامه فکرونو فساد :او  هګريفکري تر -۳

 ګوالی بيانوي :نپنځم پروتوکول د خلکو د فکرونو او نظرونو د کډوډۍ څر 

 يهوديانو څخه پرته نورو ټولو پروسائل د  ۍپاره مونږ بايد ټول د ګمراهاتو د اطمنان حاصلولو ليد عامه نظر 

د تر سره کيدونکي خطاوو او غلطيو دوه برابره کول ، او د دغه کډوډۍ په "ضد وکاروو او وصيت کوي چې :



 د اسالمي نړۍ لپاره د فکري جګړې الرې 

جه کې د خلکو عادات ، دودونه ، احساسات او دولتي قوانين په داس ې توګه کډوډ کول چې خلک په آسانۍ ينت

ورباندې پوه نش ي نو په دې توګه به خلک يو له بله تاوتريخوالی تر سره کوي او دا سياست زمونږ سره دا 

مخه او د هر هغه فردي اقدام اود رامنځته کړو چندونو کې ويش او ګو  ځواکمنوکومک کوالی ش ي چې په 

 . "ډ وي نپر وړاندې خ و روژ کوم چې زمونږ د پ ونيسو

 راغلي :او په اووم پروتوکول کې 

 ستر او قوي مونږ بايد غير يهودي دولتونه تر خپل تأثير الندې راولو په دې معنی چې د خلکو عام افکار د "

د ځنو پرته چې هغه لره څه قيمت نشته نور ټول توګه ( په وسيله چې په استثنايي ورسنۍ او مطبوعاتځواک )

 . "زمونږ په اختيار کې دي

 : غلياو په آتم پروتوکول کې را

دا ممکنه نه ده چې مونږ يهودي وروڼو ته په حکومت کې مهمې چوکۍ وړاندې کړو مونږ مهمې چوکۍ هغو "

افرادو ته ورکوو چې په بدو او ناوړو مشهور وي تر څو د هغوی او خلکو تر منځ خفيف درځ موجود وي او يا 

زندان کې ساتل په نو هغوی به هغه کسان چې د محاکمې وړ وي چې کله زمونږ د حکم په منلو کې پاتې راغلل 

 ."کيږي 

له الرې  ييخوالر ته سپکاوی کوي تر څو د خپلو نفرتونو او تاوت واکمنۍزړورتيا ده چې دوی د نړۍ  واو دا د يهود

 عقلونه او اخالق په فساد اخته کړي .

مکر او فريب ته او خپلو ويجاړونکو  ی هغوی خپل پټ کړ او د انساني فضائلو او ارزښتونو سره لوبې کول ، 

 .  کوي خياالتو ته د نوي علمي نظرياتو توجیه ور 

ړي هغه بنسټونه ونړوي کوم او غوايهود د هر ډول اخالقي ارزښتونو د بې حرمتی تر شاه دي  نو ويالی شو چې

 چې بشري ټولنه ورباندې والړه ده .

 .ودی وو چې دين او اخالق يې له منځه يوړل همارکس يوګورئ د کمونستي او مارکس ي مفکورې تر شاه کارل 



 د اسالمي نړۍ لپاره د فکري جګړې الرې 

چې د کورنۍ لپاره يې مصنوعي شرایط په نوم يهودی وو « درکيم»)درواغجنې( ټولنيز پوهنې تر شا د د او  

 وړاندې کړل او کوښښ يې کولو څو د هغه په وسيله اخالقي ارزښتونه له منځه يوس ي .

ه نوم يهودی وو چې انسان يې په يو حيوان بدل کړ او د انسان پ« ساتر»فلسفې تر شا د « الوجوديه »د 

 له حيوان څخه هم ټيټ کړ او فرد او ټولنه يې له سقوط او ويجاړي سره مخ کړه .يې ارزښت 

 په دوهم پروتوکول کې راغلي :او د هغوی 

د يهوديانو پرته ی نظرياتو چې هغو د او ه کړل ترا منتځ وم «نيتشه»او  «مارکس»،  «داروين»نږ هغه يو چې مو "

ت هم زمونږ يهوديانو يو ستر شيطان په ذهنونو کې کوم بد تأثيرات رامنځته کړل کم ونه ګڼو )دا نورو کسانو

 ."وو (

 د فساد خپرول :په ټولنه کې  -۴

د يهوديانو د لومړي پروتوکول پالن دا وو چې څنګه د ځمکې په ټولو خلکو کې کډوډي را منځته کړي ، په دې 

 اړه وايي : 

او  د ليږل شويو استازو  مونږز يې ځوانان ل او همداس ي نه د شرابو تر تأثير الندې راغلفکرو  وخلک عيسوي د "

خلکو په کورونو کې خدمت کوي او هغه خدمتکاران او ښځې چې د تفريح په  وبډاید هغو خدمتکارانو چې 

 . "فسق اخته شوي  يورکوي په وسيله په لومړن ته بلنهځايونو کې کار کوي او د ټولنې هغه ښځې چې بد اخالقی 

 او په نهم پروتوکول کې راغلي : 

داس ې اصولو او نظرياتو په تدريس سره چې مونږ د يهودو پرته موجوده نسل خراب کړی دی او مونږ هغوی د "

 . ی"پوهيږو چې هغه ټول فاسد او بې کاره دي خراب کړی د

نو د اصالح څخه او مونږ کوالی يڅو هغه ته پخپل ذهن کې ځای ورکړو پرته د موجوده قوان کوو مونږ هڅه "

ذهن ته نه دی رسيدلی کوالی شو ليکواالنو د کومو تفسير چې د ، او شو هغه تغير کړو او الس وهنه پکې وکړو 

 . "پايله تر السه کړو  هد هغه څخه يوه ګټور 



 د اسالمي نړۍ لپاره د فکري جګړې الرې 

 :د اقتصادي بحرانونو رامینځته کول -۵

په ډاګه کوي کوم چې د حکومتونو د کمزوري کولو لپاره يې  ېليد يهودو دريم پروتوکول هغه اقتصادي وس

 کاروي :

یله چې له ځانه سره يې لرو يو نړيوال اقتصادي بحران رو زرو په وسمونږ به په هره ممکنه الره د هغه س" 

 "رامنځته کړو 

 په څلورم پروتوکول کې راغلي : 

ه نور د ځمکې پرت يانوجه کې به يې د يهوديمضاربت پر بنست وارزوو ، چې په نتباطل مونږ بايد خپل تجارت د "

 . "زمونږ خزانو ته را ننوځي او ثروتپانګه به  له الرې مضاربت نا روا او د  و څخه منع کړ  پانګېله خلک 

 و ته زيان رسوي : تاو شپږم پروتوکول دا په ډاګه کوي چې يهوديان څنګه توليدا

، او د ،  و ړ کولو لپاره کار وک تهځرا من ډۍو ډد ک ځتر من رانوګار ګ به د توليداتو د کمزوري کولو لپاره د  ږمون "

ساده او مونږ به د نړۍ څخه د غير يهودي څيرو د ايستلو لپاره ټول الکهولو )شرابو( څښلو ته به يې وهڅوو ، 

 . "وسائل کاروو

 د مذهبونو له منځه وړل : -۶

 په څوارلسم پروتوکول کې راغلي :

، موږ د خپل دین پرته بل مذهب ته اجازه نه ورکوو، نو موږ باید عقیدې له کله چې موږ د ځمکې مالکان یو "

 د ملحدينو جوړولو ته رسيدلې خو دا زمونږ هدف تر اغيز الندې نه  منځه یوسو
ً
او کله چې زمونږ نتيجه مؤقتا

دا غوږ نيس ي او ته راولي بلکي دا د راتلونکو نسلونو لپاره يو مثال دی چې کیدای ش ي هغوی به د موس ی دين 

به زمونږ تر قدمونو الندې  ونهټول امت هغه دين دی چې زمونږ لپاره يې د الرښوونې ثابت بنسټ ټاکلی دی چې

 ".وي 

 او په اوولسم پروتوکول کې راغلي :



 د اسالمي نړۍ لپاره د فکري جګړې الرې 

ته زياته پاملرنه کړې ده او  عيب او نقصان اړولواو معنويت د روحانيت  نورو خلکود د يهوديانو پرته مونږ "

تاوان په او همدارنګه د هغوی رسالتونو او مأموريتونو ته دي کړي  سپکد خلکو په سترګو کې مو هغوی 

د وخت مو دوی نفوذ د کوم چې زمونږ د اهدافو او الرې په مخ کې خنډ دي او حتی  ،يو کې بریالي شوي  ورسول

 موافق مات کړی دی .

نن ورځ په هر ځای کې زمونږ د دين آزادي پيژندل شوې ده ، يوازې د مسيحيت له منځته وړل به څو کاله   

 . "وروسته وي او د نورو ادیانو له منځه وړل د )مسيحيت( په پرتله راته آسانه دي

اوس ددې موضوع د بحث وخت نه دی ،او مونږ به داس ې کار وکړو چې د هغوی د مذهبي اشخاصو مګر 

پر ځای به  د خيرچې )  برعکس وي به او د هغوی تأثيرات  کړو ن د خلکو په زړونو کې شکمبه اهميت او تأثير 

 .شر را منځته کوي (

 واسالم پر وړاندې د يهودياند په دې توګه د مسيحيت څخه وروسته اسالم د صهيونست اصلي هدف دی او 

جن وو او محمد په هغه باندې اعتراف کړی دی غيح دروا"مسبې رحمانه جګړه پخوانی ده ، په تلمود کې راغلي :

جن وژنو غواضرور دوهم در به او په دوراغو باندې اعتراف کوونکی هم د هغه په څير درواغجن دی ، نو مونږ 

 ياذ باهلل ( .ع)ال "جن ووژلو غلکه څنګه مو چې لومړی دروا

ه کې نډد بنسټ ایښودلو په غو ټولنې «  ماسوني»ه.ق په تل ابيب کې د  3244ئيلو مذهبي مشر په کال د اسرا

رم دين تحرا ستيندل د هللا تعالی لومړي م مونږ ټول د يوه هدف لپاره کار کوو هغه دا چې د ټولو خلکو"وويل :

د خلکو تر ځمکې پر سر يې نازل کړی دی او ددې پرته نور اديان باطل دي  هغه ادیان چې د يو هيواد د ته چې 

دين  او د تاس ې د هڅو پايله به هغه وخت منځته راش ي چې مسيحي او اسالمي رامنځته کړی دیمنځ يې نفاق 

)تحريف او دې څخه خالص او ټول بشر د حق نور يله خپلې عق له منځه تللی وي او مسيحيان او مسلمانان

 ."ته وصل ش ي منسوخ شوي يهوديت ( 

 ونوبيان و( د ماسوني غونډې کډونوالو ته پخپلان)مذهبي مشر  اناو ښايي مونږ دا هير نکړو چې يهودي حاخام

 کې د ديني تعصب درس ورکوي .



 د اسالمي نړۍ لپاره د فکري جګړې الرې 

 د اسالم پر وړاندې د صهيونست جګړه :

بيان شويو پروتوکولونو د اصولو سره سم  پورتهد اسرائیلي دولت هڅه کړې چې د خپل واک الندې سيمو کې 

 مسل
ً
تورات د ه او بمان زده کوونکي مجبوروي څو عبراني ژ د اسالم پر وړاندې جګړه وکړي ، هغوی قصدا

 .تعاليم زده کړي او تورات حفظ کړي ، او د قرآنکريم له حفظ او اسالمي تاريخ څخه يې منع کوي 

نسخې  يد قرآن جعلکې يې  کلونوه.ق  ۱۳۶۶-۱۳۶۹ف هڅه وکړه او په ياسرائيلو د قرآن د بدلون او تحر  

 ځنې سورتونه ورڅخه لري کړي 
ً
قرآن او د وو چاپ کړې چې په هغو کې ځنې الفاظ ، او يا ځنې آيتونه او احيانا

  .تحريف يې کړی وو او ځنو معناوو ځنو الفاظو د 

انو هر ډول دښمنچې د هللا د  پوره حرص ورسره وو څارنې په حال کې وو او ددې د  په هر صورت مسلمانان

 او خنثی کړي او د هغه مخنيوی وکړي . تحريف تعقيب

اسالمي شريعت قوانين د يهوديان هميشه د اسالم د ظهور له وخته څخه تر نن پورې ددې هڅه کوي چې 

بدعتونه کوونکي څنګه له منځه يوس ي او د احکامو مصادر تحريف کړي نو هغوی ددې کار لپاره زيات ګمراه 

او د ډيرو مسلمانانو په هغه منافقان دي چې په ښکاره د اسالم ادعا کوي رامنځته کړي او د هغه څخه يو هم 

د مسلمانانو په منځ کې هغه ته اسرائيليات ويل کيږي ، دا ټول د چې دي فتنې رامنځته کول د هغه منځ کې 

چې د اصلي معنی څخه کږوالی دی او کې په کومو د يهودو فاسد تأويالت دي ،کې قرآنکريم په تفسير او حديث 

 اسالم حقيقت ورباندې پټ کړي .  د څو دي هدف يې ګمراهي ،بدګماني شبهات را منځته کول 

شيعه غالت د هغه چې مشهور وو «  ابن السوداء »په د يهوديانو څخه يو هم عبدهللا بن سبا الحموري وو چې 

هب باندې قايل وو او ويل به يې چې علی د عبدالرحمن بن پر مذ« الحلول »او « الرجفة »او هغه د پيروان دي 

شيطان وو چې خلکو ته د انسان په بڼه ښکاره شوی وو کس ملجم لخوا نه دی قتل شوی بلکي دا وژل شوی 

په بڼه را کوزيږي او « دي املنتظرهامل»د ته ځمکې به مګر علی رض ی هللا عنه آسمان ته ختلی دی چې وروسته 

 ه پياده کوي .بانو څخه انتقام اخلي او عدل او حق ښمندهغه به د خپلو 
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 فصل دوهم

 صهيونستي مؤسس ې

( تورات کې راغلي چې هللا تعالی موس ی ته وحی وکړه چې د  ي ) صهيونست ادعا کوي چې د دوی لخوا تحريف شو 

په نوم و « السهندرين »مجلس يې د بني اسرائيلو د سردارانو څخه د اويا کسانو يو مجلس جوړ کړي او دغه 

د سيلمان د عبادت نومولو کوم چې د ستر کاهن په مشري له حاخامانو څخه جوړ شوی وو او دغه مجلس 

چې بيا يهوديان سره وپاشل شول او په ځمکه ميالدي ( کال پورې موجود وو ، ۱۹ځای د ويجاړيدو تر وخته )

بدل شو کوم چې د يهودو د چارو لپاره  کې تيت شول او دا مجلس بيا د يهودو پر پټو مؤسساتو او سازمانونو

 کار کوي .

هڅه وکړه څو پخواني سهندرين د حاخامانو او محلدينو په بڼه بيرته را نابليون بورنابرت  ۱۶۹۱او په کال د 

د استعماري اهدافو کې يې تر خپل بيرغ الندې را ټول او په خاصه ټوګه په ختيځ  يانژوندي کړي تر څو يهود

محکمه رامنځته شوه چې د  هلوړ  يانوبریالی نشو او په آخر کې د يهودکې لپاره وکاروي خو هغه په دې هڅه 

د يهودو د ټولو چارو  هيهودو د ديني ، فکري ، مالي او سیاس ی کسانو څخه تشکلیل شوې وه او دغه محکم

نو لخوا تر سره کيږي له دوی څخه تر السه شوي څارنه کوي چې په مختلفو وختونو کې د مختلفو سازمانو 

ريس بلل کيږي ګکوي چې اوس وخت کې د يهودو نړيوال کان ي همغږ يې تر منځ معلومات را غونډوي او د دوی 

لپاره کار کوي  واکمنۍ ېد نړيوال يانوکوم چې د يهود
3. 

 د يهودو ښکاره مؤسسات او سازمانونه :

وروسته له هغه چې يهوديان په دريارلسمه پيړۍ کې د خپلو خلکو د حقونو پر تر السه کولو کې بریالي شول نو 

خپل مؤسسات او سازمانونه جوړ کړل لکه : عشاق صهيون ټولنه چې د ې ك ډير ژر یې په څو هيوادونو 

ه آملان کې د تنوير حرکت ه.ق کې بنسټ کیښودل شوی او پ ۱۲۳۶ –م ۱۶۶۲په کال يې په ښار کې « اوديسا»

بارون »استعماری يهودي ټولنه چې د لخوا يې بنسټ ايښودل شوی او « ن موس ی مندلسو »چې د « هاسکااله»

لخوا يې « ناتا بيرنباوم»ټولنه چې د  «کاديناح نمسويه»لخوا يې بنسټ ايښودل شوی او د « ادموند دي هيرش

لخوا يې بنسټ ايښودل شوی « زل تيودور هرت»چې د  ټولنه «صهيون نمسويه»يښودل شوی دی او د ابنسټ 
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په ښار کې  «بال بسويسرا»د  ۲۳د اګست  ۱۶۳۱لخوا د يهودو لومړی نړيواله غونده په کال د  «هرتزل »دی او 

يهودي مشرانو پکې کډون کړی وو تر څو د دوی خپلې هڅې څخه جوړه شوه چې د نړۍ د بيالبيلو هيوادونو 

اهدافو لپاره کار وکړي او دا غونډه د صهيونست له نظره بریالی غونډه وه چې د هغه د و د خپلو سره متحدې ا

بيا تکرار لپاره هم تصميم ونيول شو او په دغه غونډه کې نړيوال صهيونستي تنظيم هم جوړ شو چې تر ټولو 

دف يې د لوړ واک لري چې په مختلفو بڼو او وسايلو د صهيونست د فعاليتونو څارنه کوي او لومړی ه

 اسرائيلو مالتړ دی .

هيئت يا ستره محکمه ده چې په نړۍ کې د يهودي حکومت لپاره کار  لوړ نړيواله ټولنه  يانواو ددې سربيره د يهود

 کوي . 

نو صهيونستي سازمان خپل  نماينده ګۍ کار پيل کړ يانوم کال کې په فلسطين کې د يهود۱۳۲۳ -ه ۱۳۴۶په 

نو د يهودي حکومت اجرايه م کې اسرائيلي دولت اعالن شو  ۱۳۴۶ -۱۳۶۱او کله چې په کال د فعاليت پيل کړ 

  غړو د يهودو په نمايندګۍ فعاليت پيل کړ.

دعوتي ټولنې دي کوم چې د اسرائيلو  «مهتما صهيونستي»او د  «بنای بريت»او د يهودو يو بل ښکاره سازمان 

په صهيونستي ښځينه ټولنه ده چې مرکز يې  «هداسا»همدارنګه د  لپاره کومکونه او سوغاتونه را ټولوي او

چې دنده يې د طبي فعاليتونو او د صهيونست لپاره د نيوراک کې دی او د قدس په ښار کې فرعې مرکز لري 

په نوم پيژندل « ويرز »ټولو مالي کومکونو څارنه ده ، او همدارنګه د صهيونست د ښځو نړيواله ټولنه ده چې د 

د ملل متحد  چېده د اسرائيلو د ځوانانو ملي شورا همدارنګه خپل دفترونه لري او کې چې په ټوله نړۍ شوې 

اسرائيلو په نسبت خپل فعاليت امريکا ته د چې  ې ولتي ټولنې په توګه منل شو لخوا د يهودي ځوانانو د غير د

او همدارنګه په په نوم فعاليت کوي «  هستادورت » ېبل سازمان يې د اسرائيلو د کارګرانو اتحادييو غزوي او 

 چې د صهيونست پروژې تمويلوي .دی ک کې د اسرائيلو د قرض ې سازمان يار نيو 
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 د صهيونست پټ مؤسسات او سازمانونه :

،  «بهائيه»،  3«ماسونيه»د صهيونست له خطرناکو پټو مؤسساتو څخه کوم چې راز يې ښکاره شوی دی : 

 «ماسونيه»د دي چې دلته يوازې ټولنې   «نوادی روتاري »او  «مزدهره»،  «صلباننادی »ټولنه ،  «شهود يهود»

 اکتفا کوو.باندې  ې په لنډ بيانجرګ 

کې خپره  يانودا د يهودو له پخوانيو مؤسساتو څخه يوه مؤسسه ده چې د نړي پر ټولو يهود ماسونیه جرګه :

د ماسونيه او وي ،  شريکولو مرجعده تر څو د دوی د ناستو لپاره د بحث ، نظر ورکولو او معلوماتو 

پيژندلو لپاره به يوازې دا خبره کفايت وکړي چې : د صهيونست تړونونه ) آساس ي قانون( د صهيونست د اړيکې 

د ماسونيه  ،خوا تاييد او السليک شوی دی ( لوړو او سترو کسانو ل۳۹۹ماسونيه د دوهمې او دريمې درجې د )

د ماسونيه تاريخ د ماسونيان لخوا سره له دې چې 2اصل او بنسټ تر اوسه پورې يو پټ او مبهم راز دی 

پيژندل شوی دی چې اصل يې يهودي ديانت دی ، دوی ادعا کوي چې پاچا سليمان عليه السالم د قدس په 

پيړۍ يوه نسخه موندل شوې او دوی د هغه څخه  ېچې د پنځلسم د دوی ستر استاذ وو لکه څنګهکې جرګه 

 .2منځته راغلی کې استالل کوي چې ماسونيه د يهودو په الس په مصر او قدس 

 د ماسونيه شعار :

 يې شعار : عدل ، ورورولي او آزادي ده او هدف يې د خپل وس  بهائيهماسونيه او 
ً
نړيوالې ټولنې دي چې ظاهرا

 دغه ټولنه د صهيونستي خوځښت او وحش ي او  مرسته کول دينو تر منځ کومک او اموافق د انسان
ً
)او اصال

 باغي اسرائيلي دولت د مالتړ لپاره کار کوي (.

 .شعارونه او رازونه دي ، پرکار او زاويه د ماسونيه عمومي راز دی ډير د دغه ټولنې د جوړښت 

 .دیفعالې سترګې تصوير د کې په منځ او د ستر استاذ عالمه : پرکار ، قوس او د مثلث  
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 .او د لومړي ستر خبرونکي نښه : د ودانولو توازن  

 ده .ليکه او د ستر خبرونکي نښه : د شاقول  

 هللا سبحانه وتعالی لره چې مهندس د سترو کائيناتو دی .ده او د لوی مهندس نښه : پرکار  اشاره  

ټوليږي او بيا دا جرګې  د نوموړې جرګې غړي ې ك هغه ماسونيه هر سازمان د جرګې په نوم یاديږي چې په د او 

سره يو ځای کيږي او ستره جرګه جوړوي او بيا د هيوادونو پر کچه عامه جرګه جوړوي چې هغه د ختيځ په 

 څخه تشکليل شوې :  ټولګيونوم ياديږي او ماسونيه له دريو 

دا د عمومي سمبول په نوم پيژندل کيږي چې په دې ټولګي کې د هر جنس او دين خاوند کډون  ټولګی : ی لومړ 

 په دريو برخو ويشل شوې :  کوالی ش ي او غړي يې

 د لومړنۍ کچې زده کوونکي .

 .او بيا استاذان 

 .جرګې تر سره کوي  چېاو بيا لوی استاذان 

 پورې لوړيږي.درجې لري چې د ستر استاذ تر درجې  ۳۳او دا ټولګی  

او د هغه غړي د يو ملګري په حيث پيژندل  چې ماسوني پاچاهي يا پاچاهي تړون سره ياديږي  دوهم ټولګی :

 يې يهودان وي . ي کيږي لکه د لوی رئيس لپاره يو ملګری او ټول غړ 

چې کوني په نوم پيژندل شوی او دا هغه سازمان دی چې ټول غړي يې يهوديان دي  ماسونيچې د  دريم ټولګی :

د امريکي د  نه يې مشر معلوم دی او نه يې هم ځای بلکي د دغه ټولنې مشر د ستر حاخام په نوم ياديږي چې

 .رومن يهوديانو لخوا سمباليږي 

يې د هرې درجې  رازاو خاص منزلت وي او پاره يو خاص رمز او خاصه نښه د هرې درجې لټولنې  ماسونيد او 

 .او ددې اجازه نه ورکول کيږي چې د الندې درجو سره خپل زار شريک کړي سره فرق کوي 
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هم چې څوک شامليږي نو بايد د دغه ټولنې د دوو غړو تايید تر السه کې د ماسونيه ټولنې پر تر ټولو ټيټه درجه 

 اطمنان موجود وي .کړي او د راز ساتلو په اړه يې پوره 

 :ستوزمن دي  په دغه ټولګي کې د يو کس ټاکل ډير

په يوه تياره او وهمناک اتاق کې د مړي په تابوت کې چې هډوکي او اسکلت ورسره وي د ډير وخت لپاره ساتل 

څو پورې چې دا  قبليږي ريب د ديني رواج په بڼه غعجيب او  د يود غړو لخوا  ټولنې کيږي او بيا د ماسوني

 .سختې تجربې طی نه کړي نه قبليږي 

ازموينې ور نه کړي تر څو د  ېتر هغه پورې نش ي پورته کيدای څو دا ډول سختته  ېدرج ۍ ماسوني لومړ د او  

 ونه وپيژني او د رازونو پر ښکاره کولو سخته سزا ورکول کيږي ، راز لوړې درجې 
ً
د خپل ځان ماسونی ظاهرا

د صهيونست خدمت دی او د سياست او دين يې ګار معرفي کوي خو حقيقي هدف ټولنې خدمتو او انسانان

 .څخه انکار کوي وايي چې زمونږ سازمان په دين او سياست پورې تړلی نه دی 

غونډو په اړه تينګار کوي چې بايد په ټوله نړۍ کې تر سره ش ي خو  صهيونست دريم پروتوکول د ماسوني د

 ښکاره نکړي . بايديې حقيقي څيره 

 يوولسم پروتوکول کې راغلي :يه او 

 خپل 
ً
 وبلکي مونږ به د غير مستقيم واهدافو ته ورسيږ ومونږ تيت او پرک مليت يو مونږ نشو کوالی مسقيما

 ماسوني سازمان اصلي سبب دی .د وسايلو سره ځان خپل هدف ته رسوو نو دا زمونږ 

سازمان په مختلفو هيوادونو کې د صهيونست مالتړی دی او د خپلو سياس ي او  ي... نو په دې توګه ماسون

لپاره  ود اسرائيليې وو چې په فلسطين کې « نستون تشرشل» استعماري اهدافو لپاره کار کوي د مثال په توګه 

 چېسوني وو ستر ما« هاري ترومان»د امريکا پخواني رئيس جمهور د انګليس د مالتړ جذبولو لپاره کار وکړ او 

کال کې  ۱۳۱۱ګڼه  ۱۳اعتراف وکړ او دغه مطلب د شيکاګو انجر مجلې پخپله يې اسرائيلو په دولت باندې د 

 .خپور کړی وو 
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ميالدي پيړۍ په پای کې د فرانس ې  ۱۶د قوي او ويجاړونکو انقالبونو تر شا د ماسوني سازمان الس وو لکه : د 

کال د شوروي سور انقالب او همداس ې په  ۱۳۱۱ر ضد کودتا او په م د عثماني خالفت پ ۱۳۹۶انقالب او په 

 ددغه شيطاني سازمان الس اوس عصر کې 
ً
په مختلفو هيوادونو کې د ويجاړونکو فتنو په را منځته کولو اکثرا

 دی.

 څلورمه برخه

 اړخونه اسالمي 

 ددې برخې سريزه :

 وړاندې د ږ پيړۍ حال دا چي مونپه باره کې بحث کوو او بيا د شلمې پيړۍ په باره کې  ۍ مونږ د معاصرې نړ 

تر څو دی د هغوی د ريښو بيان ددې لپاره  ځکه چې،بحث کولوڅخه  پورې تړلو اړخونود ختيځ او لويديځ 

 زمونږپر وړاندې  زمونږدا بلکي الی او پرمختګ نه دی و لوړ  ،تمدن  زمونږهغوی قصد د زمونږ قوم پوه ش ي چې 

ي او فکري جګړې ته تدعقینو نو کله چې د هغوی فوځي جنګ له ماتې سره مخ شو ناولی جنګ دی  واندښمند 

 ا دوهم يې ډير بد او يې مخه کړه چې د
ً
که څه هم دوی په دوهمه جګړه کې بريالي وو خو د ډير بریالی وو ظاهرا

ال تر اوسه په صحراء ،  یله نفوذ څخه لرې د دوی د مسلمانانو پراخ بنسټ ال تر اوسه د ځکه کم وخت لپاره 

د هغوی نفوذ نشته سره له دې چې د لويديځ او ختيځ لخوا د فساد د خپرولو کې سيمو  واطرافو او لرې پرت

 هڅې شتون لري .

غلي تر دې پورې و کې هم پاتې رادا هم د کم وخت لپاره محدود دی او هغه کسان چې دوی تغير کړي دي په هغ

ډير مخکښ وو هره ورځ د ته راغلی دی او هغه کسان چې دوی  هم بدلون نو کې و د پيروانو په زړ  دوی چې د 

وو له هغوی څخه مخ اړوي او  يروزل ضدسره يو ځای کيږي ) هغه کسان چې دوی د اسالم پر  ليکواسالم له 

 .بيرته اسالم ته رجوع کوي ( 

طه »دی چې اسالم ته د بيرته ستنيدو اعالن کوي ، او  «محمد حسين هيکل»کسان دا د مثال په توګه : 

او ډير نور دي  «مصطفی محمد»او  «جالل کشک»او ر کې اسالم ته رجوع کوي دی چې د ژوند په آخ «حسين
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ب يخپل يو غاد چې  چې اسالم هغوی ته په ډيره خوښ ۍ خپله غيږ پرانيزي تر هغه مور هم ډيره خوښ ي کوم

کې خپل اوښ ورک صحراء )بيابان( څخه په د يو چا زوی راتګ ته خوښ ي کوي او تر هغه هم زياته خوښ ي چې 

او ددې وروسته عکس خوندي نه دی وروسته له دې دا برياليتوب د دوی ... نو او هغه پيدا ش يوي شوی 

 .) او له دوښمنۍ څخه الس وا نخلي(اسالم بچيان پرينږدي د العمل دی کچيرې دوی د اسالم ځمکه او 

نو پيل کيدای ش ي بيان کړو ځنو ته به مونږ اشاره وکړو او تاس ې ته به يې کچېرې زيات غبرګون ونلري نو 

مګر همدا کوچنی پيل او مختصر بيان به د هللا تعالی په اذن د سيده الرې پيژندلو او هدف ته وي کوچنی 

 ان شاء هللا .رسيدو سبب ش ي 

 هللا سبحانه وتعالی به ضرور خپل نور )دين ( پوره کوي که څه هم مشرکان او کافران هغه بد ګنې .

سمې هجري پيړې د اسالمي اړخونو پر بيان باندې بسوالی کوو ځکه چې دا د معاصرې مونږ يوازې د څوارل

 هدف دی .د بحث کوم چې زمونږ ده زمانې معنی 

او د هغو خوځښتونو څخه به هم نه غافله کيږو چې د اسالم  ونونو څخه نه غافله کيږمونږ به له خپلو ځا

 شر او نفرت را منيې جامه 
ً
ته کوي ځکه چې شر او نفرت ته د اسالم بڼه ورکول ډير ځاغوستې خو اصال

 .3خطرناک دي 

څخه غافله يو ځکه  خوځښتونوګړيو مپلو ځانونو څخه غافله يو او د خلکو د نيخمګر مونږ بيا هم له 

 مونږ د هغو 
ً
) د خپلو دوښمنانو طرف ته  يپه لور  ی کچېرې مونږ د صحيح اسالم نمايده ګې ونه کړو نو اصال

 .ور اخلو  هخپل قدمون( 

برابر خبره ده که د دغو خوځښتونو نيت سم وي يا خراب او يا که هغوی پخپل اجتهاد کې خطاء شوي وي نو 

 ن شآء هللا .د هغوی لپاره به بدله وي ا
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ورڅخه اخلو او که شر به ښکاره ش ي چې که څه خير پکې وو هغه مونږ ته څو  ترش ي  بايد هغه و څيړل  بيااو 

وروسته به د دغو خوځښتونو خاوندانو ته بلنه ورکوو څو صحيح اسالم ته رجوع پکې وو هغه به ردوو او 

 وکړي .

ي] اٌب َعظِّ
َ
ُهْم َعذ

َ
َك ل ئِّ

َ
ول
ُ
َناُت َوأ ِّ

َبيا
ْ
ْن َبْعدِّ َما َجاَءُهُم ال ُفوا مِّ

َ
َتل

ْ
وا َواخ

ُ
ق رَّ

َ
ف
َ
يَن ت ذِّ

َّ
ال
َ
وا ك

ُ
ون

ُ
ك
َ
ْبَيضُّ ُوُجوٌه َوال ت

َ
ٌم، َيْوَم ت

ْسَودُّ ُوُجوٌه 
َ
 .3[َوت

لو له راتلو نه پس او تاسو د هغو خلقو په شان مه كېږئ چې بېل بېل شول او هغو ته د واضحو داليژباړه: 

په هغې ورځ كې  ، )هم( په خپلو كې مختلف شول، او دغه خلق )چې دي(، د هغوى لپاره بېخي لوى عذاب دى

 .چې څه مخونه به تك سپين وي او څه مخونه به تك تور وي 

 بحث کوو . اړهپه  يسموالد پيل کوو او بيا د هللا تعالی په اذن د هغه  اړخونهاو اوس د هللا تعالی په اذن دغه 

ِّ العظيم.
 باهلل العليا

ا
 وهللا املستعان وعليه التكالن وال حول وال قوة إال

 لومړی فصل

 ګړي اړخونهمني

 : مهپيال 

ګړو اړخونو څخه يادونه وکړه او د هغه د خاوندانو نومونه مو ياد نه کړل ، دا ممونږ په خپلو خبرو کې له ني

په دې وجه نه چې له هغوی څخه ويره او يا کومه تمه لرو ، هللا تعالی پوهيږي چې ويره مو يوازې له هغه )جل 

ل پيغمبر دا بلکي د دعوت اصولو ته ګورو چې مونږ ته خپجالله( څخه ده او ورتګ مو د هغه په لوري دی ، 

پيغمبر  ، يو ځلاخلئ  مهتعليم راکړی دی چې د عام دعوت او بلنې پر مهال د مجرمو کسانو مشخص نوم 

)څه دی حال د هغو  «ما بال أقوام فعلوا كذا وكذا»ويې فرمايل : شو صلی هللا عليه وسلم منبر ته پورته 

 کسانو چې داس ې او داس ې کوي ( .
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ګړتيا د خاوندانو نومونه به مصلی هللا عليه وسلم دا تعليم او ادب راکړی دی چې د نييعنې : مونږ ته رسول هللا 

 نه اخلو بلکي عام نصحيت به کوو .

)زمونږ دغه بحث ( د هغو کسانو لپاره بلنه ده چې دوی د اسالم سره مينه لري مګر د اسالم په اړه سمه او 

 احساساتو ته د کوم ضرر رسولو پرته بلنه ورکوو . دوی مونږ د پوره پوهه نلري نو 

 هم راته ګران او د قدر وړ دي .څخه د قدر وړ دي بلکي د خپل ځان ته هغوی زمونږ عزيزان دی مونږ 

 .ګړتيا او افراط دی م: لومړی د عقيدې ني اړخونو څخهګړيو ماو د دغه ني

 دی ؟ګړتيا او افراط ماو دوهم په نسوکو کې ني

 .ديې ګړتياو مبيا د ځنو مؤسساتو د نياو دريم 

او ټولنو چې په دغه پيړۍ کې د اسالم په  خوځښتونوګړو الرو تر عنوان الندې د ډيرو هغو ماو مونږ د دغو ني

 پرته بيانوو :څخه يادولو له د نوم  ټول  نامه څرګند شوي دي

 

 لومړی بحث

 د عقيدې اصالح :

عقيدې څخه هر ډول غفلت کول د چې عقيده بنسټ دی او  ځکه سمه دا ده چې پيل له عقيدې څخه وش ي

غلطي او خطر دی ، مخکې له دې چې په عقيده کې شته غلطۍ او خطر بيان کړو نو لومړی د هللا تعالی په اذن 

 د عقيدې اصالح بيانوو او د عقيدې بنسټونو ته اشاره کوو :

عقيدې پيل دی ځکه اسالم پر عقيده باندې والړ دی او اسالم پر ډبرو  ېد عقيدې څخه پيل کول خپله د سم

 . وي رو هم سخت او محکم بباندې نه دی والړ که هم د ثابت پاتې کيدو وروسته تر ډ
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چې بنسټ يې عقيده ده او دا  ساختماند شريعت  ساختمان مثالونود ارزښتونو او  معنوي ساختمان دیدا  

بلکي د هللا تعالی پر اشرف املخلوق انسان باندې والړ دی  غرونووالړ او نه هم پر  ساختمان په خاليګاه نه دی

 .چې زړه دی والړ دی  باندېباندې والړ دی او د انسان په يو تر ټولو قيمتي ټوټه 

  ، إلى قلبه  -صلى هللا عليه وسلم  -التقوى ها هنا وأشار النبيا  » رسول هللا صلی هللا عليه وسلم فرمايلي : 
َ

ال
َ
أ

 َوهِّ 
َ

ال
َ
ُه، أ

ُّ
ل
ُ
َجَسُد ك

ْ
َسَد ال

َ
َسَدْت ف

َ
ا ف

َ
ذ ُه، َوإِّ

ُّ
ل
ُ
َجَسُد ك

ْ
َح ال

َ
َحْت َصل

َ
ا َصل

َ
ذ  إِّ

ً
ة
َ
َجَسدِّ ُمْضغ

ْ
ي ال  فِّ

نَّ ُب َوإِّ
ْ
ل
َ
ق
ْ
  3 « َي ال

ټوټه ژباړه : تقوی دلته ده نبی صلی هللا عليه وسلم زړه ته اشاره وکړه ، خبر دار او دا چې د انسان په بدن کې يو 

نو ټول بدن به ورسره اصالح ش ي او که دغه ټوټه فاسده ش ي نو ټول  غوښه ده کچېرې دغه ټوټه اصالح ش ي

 خبردار دا ټوټه زړه دی.بدن به ورسره فاسد ش ي ،

ځای کې  رخطاء شول بلکي د ساختمان د بنست پکې ونه جوړ کړل په پيل نکومو کسانو چې غير اسالمي تمد

جوړ کړ څخه خطاء او غلط شول نو خپل ساختمان يې د انسان څخه بهر له ماشين ، کارخانو او لوړو ماڼیو 

نظر شو چې هغه غرايز )شهوات ( دي نو يې برخې ته  ېد هغه ټيټ ترينته وکتل نو چې هغوی انسان او کله 

تر دې چې انسان له خپل تمدن څخه فريب ورکړ يې او هغوی ته  کړډک څخه تمدن يې له دغو شهواتو خپل 

تنګ او رنځ وړي ، نو هغوی د انسان قيمتي ش ی له پامه وغوځولو او ټيټ ترين ش ي ته يې اهميت ورکړ نو دا ه پ

  .د اسالمي تمدن تر منځ فرق دیزمونږ د هغوی د تمدن او 

 . ې ورکړ  بلنهته  لوريد عقيدې يې هغه اسالم دی چې لومړی يط چې د عقيدې اواز ته بلنه کوي هغه شرا

څوارلسمې پيړۍ پورې د داس ې دودونو  نۍاو دريالسمې پيړۍ او حتی تر نن ېد مسلمانانو ډيرې ټولنې تر دولسم

دي چې ددې هم شته ځنې ټولنې داس ې  خودي  ېکه شرک نه وي نو شرک ته خو نږدچې او فکرونو تقليد کوي 

ډير شيان چې تر ننه پورې  ځای، ی وم د احترام احاطه شو کورځ د ونې عبادت وکړي او يا  هويره شته چې کوم

)ستر جرم او ګناه ، د زږيدنې ملانځنه او نور چې د شرک يو شکل دی  د بدعتي اخترونو ملانځلتر سره کيږي 

 .او په نيتونو باندې هللا تعالی عالم دی ده( چې ايمان نه ماتوي مګر چې نيت يې ولري 
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ي او کچېرې ژونداو د هغو کسانو چې دوی يې ميالد يا د زږيدني ورځې ملانځي د دوی له دغه کار څخه بيزاره دي 

د علي ابن ابی طالب رض ی هللا عنه سلوک له هغو کسانو نو دغه بې الرې کسان به يې سوزولي وو ، لکه  وی 

 سره چې د هللا سبحانه و تعالی پرته يې د نورو عبادت کولو .

ږ چي موننو دا دليل وړاندې کوي د زږيدو ورځې ميالد ملانځنه يا کسان چې دغه بدعات تر سره کوي لکه :  کوم

 د هغ
ً
د خاوندانو سيرت ، بنسټونه او ارزښتونه بيانوو که څه هم په دغه کار کې نور ډير بدعتونه او  هاصال

ٌم على جلب املصلحةدرء »خو د اسالمي شريعت قاعده ده چې : ګناهونه تر سره کيږي  د « ) املفسدةِّ مقدَّ

لو څخه مخکې دی ( او همدارنګه کوم ش ی که رواه او مباح هم وي مګر که د بو له جل ګټېفساد مخنيوی د 

و ناوړه کړنو او خبائثو چې د نور لکه شراب او قمار فساد او شر سبب کيږي نو د هغه ترک کول واجب دي 

 ]:سبب ګرځي
َ
خ
ْ
َك َعنِّ ال

َ
لون

َ
َما َيْسأ هِّ ْفعِّ

َ
ْن ن َبُر مِّ

ْ
ك
َ
ُمُهَما أ

ْ
ث اسِّ َوإِّ لنَّ ُع لِّ يٌر َوَمَنافِّ بِّ

َ
ٌم ك

ْ
ث َما إِّ يهِّ ْل فِّ

ُ
رِّ ق ْيسِّ

َ ْ
 3[ْمرِّ َوامل

 طاغوتيان : 

طاغوتيان په هره بڼه او شکل چې وي ټول هغه شيان دي چې مونږ ته یې هللا تعالی په اړه د انکار کولو حکم 

 کړی دی تر څو ايمان مو صحي ش ي .

ى ] هللا سبحانه وتعالی فرمايي:
َ
ق
ْ
ُوث

ْ
ُعْرَوةِّ ال

ْ
ال دِّ اْسَتْمَسَك بِّ

َ
ق
َ
ِّ ف

َّ
اَّلل ْن بِّ مِّ

ْ
وتِّ َوُيؤ

ُ
اغ

َّ
الط ُفْر بِّ

ْ
َمْن َيك

َ
 2[ف

نو چا چې له طاغوت )شیطان، بت( نه انكار وكړ او په هللا يې ایمان راوړ، نو یقیًنا ده ډېره مضبوطه ژباړه: 

 .كړۍ ټینګه ونیوله

 بلکي  طاغوت لره ډير شکلونه دي لکه :  يبتان يا د بتانو په شکل او صورت کوم بل څه نه د طاغوت يوازې 

باورونه ، بنسټونه ، فکرونه ، شخصيتونه ، احساسات ، سلوک او دغو ټولو ته که د هغه صفات ورکړي بت 

 .دی او طاغوت 
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 د اسالمي نړۍ لپاره د فکري جګړې الرې 

کوم شخص چې  برابره خبره دهد هللا تعالی ځنې صفات داس ې دي چې یوازې هغه سبحانه و تعالی ته خاص دي 

دواړه سره کړ ش ي کې شريک  وش ي او يا د هللا تعالی سره په دغه صفات ل دغه صفات ورکړ  او يا کوم هيئت ته

 برابر دي.

د يا په دغه صفاتو کې ه دغه صفت ورکړي او هللا تعالی پرته بل چات لههيڅ چا ته ددې حق نشته چې  :يعنې

 بل څوک شريک کړي . سره هغه سبحانه و تعالی 

برابره خبره ده که او جوړول ، صفت خاص هللا لره دی يعنې د قوانينو او شريعتونو وضع کول « الحکم»د 

هغه د عقيدې په برخه کې وي او يا د اخالقو او عباداتو او يا د معامالتو هغه که اقتصادي وي ، سياس ي وي 

د هللا تعالی  هاو که چا دغه صفت کوم شخص او يا کوم هيئت لره ورکړ نو هغ یداو ټولنيز وي خاص هللا لره 

 .او د ځان لپاره يې بت جوړ کړ هيئت طاغوت وګرځولو دغه پرته دغه شخص او يا 

که د هللا تعالی سره په دغه صفت کې شريک ونيولو نو هغه د هللا تعالی سره طاغوت ونيولو نو يې او کچېرې 

  .  3په دغه دواړو حاالتو کې اراده او قصد ولري د ايمان څخه وځي 

يَن َيْزُعُموَن هللا سبحانه وتعالی فرمايي:] ذِّ
َّ
ى ال

َ
ل َر إِّ

َ
ْم ت

َ
ل
َ
َك  أ ْبلِّ

َ
ْن ق زَِّل مِّ

ْ
ن
ُ
ْيَك َوَما أ

َ
ل زَِّل إِّ

ْ
ن
ُ
َما أ ُهْم آَمُنوا بِّ

نَّ
َ
أ

ُهْم 
َّ
ل ْن ُيضِّ

َ
اُن أ

َ
ْيط يُد الشَّ هِّ َوُيرِّ ُفُروا بِّ

ْ
ْن َيك

َ
ُروا أ مِّ

ُ
ْد أ

َ
وتِّ َوق

ُ
اغ

َّ
ى الط

َ
ل ُموا إِّ

َ
ْن َيَتَحاك

َ
 ُيرِّيُدوَن أ

ً
َضالال

يًدا   2[َبعِّ

ژباړه : آيا هغو کسانو ته دې نه کتلي چې ګمان کوي چې دوی پر هغه څه چې پر تا او تر تا پخوا کسانو باندې نازل ژباړه: 

پرېکړو او فيصلو ( واک شيطان ته وسپاري په داس ې حال کې چې حکم  وخپلد چې غواړي )دا شوي دي ايمان لري ؟ حال 

 بې الرې کړي . ېطان غواړي چې ډير زيات يور ته شوی دی چې د شيطان له پيروۍ څخه ډډه وکړئ شي

ْم َحَرًجا او فرمايي: ]  هِّ ُفسِّ
ْ
ن
َ
ي أ ُدوا فِّ مَّ ال َيجِّ

ُ
َجَر َبْيَنُهْم ث

َ
يَما ش ُموَك فِّ ِّ

ا
ی ُيَحك ُنوَن َحتَّ مِّ

ْ
َك ال ُيؤ ِّ

ال َوَربا
َ
ف

يًما  ْسلِّ
َ
ُموا ت ِّ

ا
َضْيَت َوُيَسل

َ
ا ق مَّ  2[مِّ

                                                            
 د شريعت څخه کامل او  - 3

ً
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 د اسالمي نړۍ لپاره د فکري جګړې الرې 

مؤمنان نش ي کيدای څو پورې چې تا ته په خپلو  ېرب قسم چې دوی تر هغه پور  ژباړه : نو نه ! ) ای رسوله ( ستا په ژباړه:

خوښ ۍ سره  هاو ) دغه پريکړه ( په ډير  يپخپلو ځانونو کې کوم خپګان و نه مومبيا  تا فيصله کوونکی ومنيټولو شخړو کې 

 و مني .

 مسلمان يم خو مذهب مې مارکس يتزه عقیدنو وګورئ هغو کسانو ته چې وايي : 
ً
عقيده نه دا دی نو  ا

ړی ځکه چې انسان ته يې د هللا تعالی صفت ورک تر هغه پورې څو طاغوت ورڅخه لرې نه کړي صحيح کيږي 

ى  ]په دليل د دغه قول د هللا تعالی : :دی
َ
ق
ْ
ُوث

ْ
ُعْرَوةِّ ال

ْ
ال دِّ اْسَتْمَسَك بِّ

َ
ق
َ
ِّ ف

َّ
اَّلل ْن بِّ مِّ

ْ
وتِّ َوُيؤ

ُ
اغ

َّ
الط ُفْر بِّ

ْ
َمْن َيك

َ
 [ف

 هګنټی ړۍ مضبوطه ك رهډېده  ًنایقینو  ،ړ راو  مانیا ېاو په هللا ي ړانكار وك څخهله طاغوت  ېچا چنو ژباړه : 

 .ولهیون

 هللا!لومړی نفی راغلی او بيا اثبات )کې يد په کلمه توحد نو ځکه چې 
ا

 (ال إله إال

 صحيح عقيده :

 هللا محمدرسول هللا »صحيح عقيده يوازې په ژبه باندې د  
ا

د زړه بلکي د هغه څخه مخکې ويل نه « ال إله إال

کچېرې لومړي نه وي يعنې په ژبه باندې د  یپوهيدل او عمل دی او وروسته يوازې د اندامونو عمل کافي نه د

 وامونزړه انکار نفاق دی او په ژبه نه ويل يې کفر دی او په اندد ين ويل نو دوهم هم نه صحي کيږي نو تشهاد

انکار کولو سره صفاتو څخه  ونور د منل او صفاتو ځنو  دکول فسق دی او بيا د هللا تعالی نه عمل  سره

 یچې هللا تعالی خالق دعقيدې لره شامل دی عقيده نه صحي کيږي لکه څنګه چې په دې باندې باور لرل 

 3اور لرل چې هغه حکم او حاکمهمداس ې په دې باندې باور لرل چې هغه رازق دی او همداس ې په دې باندې ب

 .عقيدې لره شامليږي دی 

  نقصان چې دواړه سره يو شان او برابر دي .داس ې دی لکه په بل اړخ کې  کې نقصانپه يو اړخ 

 دوهم : غلطي او خطر :

 :ديمګر په دوو اړخونو کې خطاء شوي ،ته بلنه کوله په سمه وو  هغو کسانو چې دا ډول عقيدې

 غفلت کول .له عقيدې څخه  

 دت کول .ااو يا په عقيده کې افراط او زي
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 د اسالمي نړۍ لپاره د فکري جګړې الرې 

 او يا هم د دواړو غلطيو ترسره کول .

 له عقيدې څخه غفلت کول :

ځکه عقيده د ،د عقيدې قدر او اهميت دا دی چې په عقيده کې هر ډول غفلت کولو نتيجه د بنسټ نړول دي 

چې يوازې بنسټ جوړ وي د عاقل لپاره به دا صحيح آيا  ،پرته ساختمان نه دریږي  د بنسټ ،دين بنسټ دی

ځکه چې يوازې بنسټ ؟ کړي آيا يوازې بنسټ به کافي وي ؟ چې وروسته له هغه څخه ساختمان جوړ نه کړي 

 .خو د اوړي له ګرمۍ او د ژمي له يخنی څخه نجات نش ي ورکوالی 

 د د افراط او زيادت غلطي :کې په عقيده 

لومړی د يو کار پيروي او په پای کې د عقيدې د يوې برخې څخه زيادت پايله دا وي چې په عقيده کې د افراط او 

د عقيدې د يوې برخې مخالفت داس ې دی لکه د بلې برخې او يا د ټولې ،چې نتيجه يې يو شان ده  ،منع کول دي

چې پورته بيان لکه د ژبې ګواهي او د زړه تصديق او په اندامونو باندې عمل کول ،عقيدې څخه انکار کول 

شول د صحيح ايمان برخي دي ، دا ځکه چې ايمان لره درجات دي لکه څنګه چې په جنت کې درجات دي او 

 کفر لره بيا درکات دي لکه څنګه چې په دروزخ کې درکات دي .

نو همداس ې  ،چې د سر پرې کول د پښو او السونو له پرې کولو سره يو شان نه ديکس  يژوندد يو او يا لکه 

 هللا »د هللا تعالی په شرع کې د 
ا

د ډوډۍ د ورکولو له ترک کولو ته هيڅ کله مسکين  ګواهۍ ترک کول د « ال إله إال

او حتی د قتل سره يو شان نه دی ،  لي کولوچوغڅخه انکار د  کومي برخيد او همداس ي  يسره يو شان نه د

ْيٍء  ]:ويلی دی نقرآن کريم د هجرت ترک کوونکي ته مؤم
َ

ْن ش  ْم مِّ هِّ َيتِّ
َ

ْن َوال ْم مِّ
ُ
ك
َ
ُروا َما ل ْم ُيَهاجِّ

َ
يَن آَمُنوا َول ذِّ

َّ
 3[َوال

ُحوا َبْيَنُهَما] د مؤمن ورور بللی دی :يې او قاتل  ْصلِّ
َ
أ
َ
وا ف

ُ
َتَتل

ْ
يَن اق نِّ مِّ

ْ
ؤ
ُ ْ
َن امل َتانِّ مِّ

َ
ف ائِّ

َ
ْن ط  .2[َوإِّ

سوله  ېك  ځنیپه م و ړ نو تاسو د دغو دوا ي،ړ شروع ك ګجن ېك  ځنیپه خپل م ېلډدوه  ېاو كه په مومنانو ك  ژباړه:

 .ئ ړ )روغه( وك
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ي چې هغه پر هغوی د کفر د و نه غورځو کې خطاء  هبل هاو په ګناه کې د خلکو اخته کيدل بايد مونږ په يو 

په ډيره تياره شرايطو کې خپل توازن او تعادل وساتي او په هغې سره اعمال او حکم لګول دي مسلمان بايد 

يَزاَن  ]اشخاص وتلي  ِّ
ْ
ِّ َوامل

َحقا
ْ
ال َتاَب بِّ كِّ

ْ
َزَل ال

ْ
ن
َ
ي أ ذِّ

َّ
ُ ال

َّ
 . 3[َّللا

 .هم ېدى او تله )ميزان( ي ى ړ په حقه سره نازل ك ېكتاب ي ېهللا هغه ذات دى چژباړه: 

 په شعائرو کې نيګړتيا :

 
ً
 چې د هللا تعالی شعائر لوی فضيلت لري او يقينا

ً
شعائر د دين ستنه ده چې د هغه پرته دين نه دريږي  چېيقينا

 چې د شعائر 
ً
 د هللا تعالی احترام او درنښت دی او دا د زړه تقوی ده :  احترام و ، يقينا

ً
َك َوَمْن ]او درنښت اصال لِّ

َ
ذ

وبِّ 
ُ
ُقل

ْ
ْقَوى ال

َ
ْن ت َها مِّ

نَّ إِّ
َ
ِّ ف

َّ
َر َّللا َعائِّ

َ
ْم ش ِّ

ا
 .  2[ُيَعظ

 .دى خهڅله تقوٰى  ونوړ دا د ز  شكهېنو ب ي،ړ وك میتعظ وښد هللا د ن ېچ وكڅشو( او  انیدغه )حكم ب ژباړه:

همدا دين دی ؟ مګر اوس نو آیا مونږ کوالی شو په هغه کې نيګړتيا او محدوديت را منځته کړو او ووايو چې 

 .منځه وړلو کوښښ کوي د له  د هغوولي او يا ن ددې هڅه کوي چې محدوديت پکې راامهال ځنې کس

پر يو اړخ کې افراط او زيادت کوي او بل اړخ ترک کوي حال دا چې  ،ځنې کسان نن ورځ شعائر محدودوي  

 اسالمي شريعت مخالفت بللی دی :رسول هللا صلی هللا عليه وسلم دغه کار رد کړی او هغه يې د 

 عنــه قــال:
َّ

نــٍس رضــ ي َّللا
َ
َبــاَدةِّ  وعــن أ وَن عــْن عِّ

ُ
ل
َ
م يْســأ

َّ
ْيــهِّ وَســل

َ
ى هللُا َعل

ا
ِّ َصــل

ــيا بِّ
ْزواجِّ النَّ

َ
ــى ُبُيــوتِّ أ

َ
ل  رْهــطِّ إِّ

ُ
الثــة

َ
جــاَء ث

و 
ُ
ْوها وقـال

َّ
ال
َ
ق
َ
ُهْم ت نَّ

َ
روا كأ خبِّ

ُ
ا أ مَّ

َ
ل
َ
م، ف

َّ
ْيهِّ وَسل

َ
ى هللُا َعل

ا
ِّ َصل

يا بِّ
ـر النَّ فِّ

ُ
ـْد غ

َ
م ق

َّ
ْيـهِّ وَسـل

َ
ى هللُا َعل

ا
ِّ َصـل

ـيا بِّ
ـْن النَّ ْحـُن مِّ

َ
يـن ن

َ
ا: أ

ُصــوُم ا
َ
نــا أ

َ
ــر: َوأ

َ
بــدا، وقــال اآلخ

َ
ي الليــل أ ِّ

ا
صــل

ُ
ــا فأ

َ
ن
َ
ــا أ مَّ

َ
َحــُدُهم: أ

َ
ر. قــاَل أ خَّ

َ
ــأ
َ
ــهِّ ومــا ت بِّ

ْ
ن
َ
ــْن ذ م مِّ

ــدَّ
َ
ق
َ
ــُه مــا ت

َ
 وال ل

ً
ْهَر أبــدا لــدَّ

 ِّ
ا
ُل الن ـزِّ

َ
نـا اْعت

َ
ر، وقاَل اآلخر: وأ طِّ

ْ
ف
ُ
ـْيهْم فقـال: أ

َ
م إل

َّ
ْيـهِّ وَسـل

َ
ى هللُا َعل

ا
 َصـل

َّ
جـاَء رسـول َّللا

َ
، ف

ً
بـدا

َ
ُج أ ـزوَّ

َ
ت
َ
ـُتُم » سـاَء فـال أ

ْ
ن
َ
أ

                                                            
 . ۱۱سوره الشوری: - 3
 . ۳۲سوره الحج : - 2
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ي وَ  ِّ
ا
صــــل

ُ
ــــر، َوأ طِّ

ْ
ف
ُ
ُصــــوُم َوأ

َ
نــــي أ م لــــه لكِّ

ُ
ــــاك

َ
ق
ْ
ت
َ
ِّ َوأ

َّ
ْم َّلل

ُ
ــــاك

َ
ش

ْ
خ
َ
ــــي ْل ِّ

ا
ن ِّ إِّ

َّ
مــــا وَّللا

َ
ا؟، أ

َ
ــــُتْم كــــذا وكــــذ

ْ
ل
ُ
يَن ق ــــذِّ

َّ
ُج ال ــــَزوا

َ
ت
َ
ــــد، َوأ

ُ
ْرق

َ
أ

 ِّ
ا
یالن ِّ

نا يَس مِّ
َ
ل
َ
ي ف تِّ

ب عن ُسنَّ  متفٌق عليه. 3«َساَء، فمْن رغِّ

ژباړه: له انس رض ی هللا عنه نه روايت دی چې وايـي : دری کسـان د پيغمبـر صـلی هللا عليـه وسـلم د بيبيـانو کـور تـه 

يـې خپـل ځانونـه  ل پوښـتنه وکـړه نـو کلـه چـې خبـر شـو يـې راغلل او د پيغمبر صلی هللا عليـه وسـلم د عبـادت پـه اړه 

ت لرو حال دا چې هغـه تـه د مخکـې او بکم وګڼل او ويې ويل : مونږ د پيغمبر صلی هللا عليه وسلم سره څه مناس

وروسته ګناهونو بښنه شوې ده ؟ له هغوی څخه يو وويل : زه ټول عمر ټوله شپه ملونځ ادا کوم ، بـل يـې وويـل : 

 له ښځو څخه لرېوالی اختياروم او هيڅ کله نکاح نه کوم .زه ټول عمر روژه نيسم او دريم یې وويل : زه 

رسول هللا صـلی هللا عليـه وسـلم راغـی او ويـې فرمايـل : تاسـ ې هماغـه کسـان ياسـت چـې داسـ ې او هغسـ ې مـو ويـل ؟ 

 م او تر تاسو ټولو پرهيزګاره يـم .ږ نه زيات له هللا تعالی څخه ويري ومګر پر هللا تعالی قسم دی چې زه تر تاس ې ټول

او هم روژه نيسم او هم يې نه نیسم او ملـونځ هـم کـوم او خـوب هـم کـوم او ښـځې پـه نکـاح اخلـم او هـر څـوک چـې 

 زما له ستنو څخه مخ واړوي زما څخه نه دی .

ه رض ی هللا عنه وايي زه ابوبکر رض ی هللا عنه وليدم او ويي ويل چې حنظله څنګه يې ؟ ما لاو همدارنګه حنظ

 ابوبکر رض ی هللا عنه وويل : سبحان هللا څه وايې ؟وويل منافق شوی يم ، 

: مونږ چې کله د رسول هللا صلی هللا عليه وسلم سره وو او مونږ ته چې د دوزخ او جنت بيان کوي نو  ومې ويل

داس ې وم لکه هغه چې د خپل سر په سترګو وينم مګر کله چې د رسول هللا صلی هللا عليه وسلم له حضور 

، ابوبکر رض ی هللا  مهير کړ  څخه را ووځم او له خپلو ښځو ، اوالدونو او ژوند سره مو سروکار ش ي ډير شيان

د داس ې حالت سره مخامخ کيږم ، زه د هغه سره يو ځای د رسول هللا صلی هللا عليه وسلم هم عنه وويل : زه 

، رسول هللا صلی هللا عليه وسلم وفرمايل : دا څه  ی ، ما وويل : حنظله منافق شو  ممشرف شو کې په حضور 

وينم يې پر سترګو  سرد داس ې وم چې  ې په دوزخ او جنت سره پند را کو  وايي ؟ ومې ويل : کله چې ستا سره وو او

حضور څخه رخصت شم له ښځو ، اوالدونو او ژوند سره مې سروکار ش ي نو ډير شيان هير  لهتا ساو کله چې 

کړم ، رسول هللا صلی هللا عليه وسلم وفرمايل : په هللا تعالی سوګند چې زما نفس د هغه په واک کې دی کچېرې 
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ريښتې به ستاس ې سره په نو پ ،ه زما سره چې وئ او د هللا تعالی په ياد کې وئ لکتاس ې هميشه په داس ې حال وئ 

دا کولو لپاره ( وخت دی او د د )عبادت د ا !ای حنظهمګر  ،کور او الره کې مصافحه )ستړي مش ي( کوي 

وي کارونو لپاره ( وخت دی دری ځله يې دا خبره تکرار کړه ني)د
3. 

 : 2ونډې او مسکين په ضرورياتو کې کوښښ کول عبادت دیکاو د 

 » :جناب رسول هللا صلی هللا عليه وسلم فرمايلي 
َّ

دِّ في سبيلِّ َّللا جاهِّ
ُ
امل

َ
ينِّ ك ْسكِّ ةِّ َواملِّ

َ
ْرَمل

َ
ى اْل

َ
ي عل اعِّ « السَّ

ْحُسبُه قال: 
َ
رِّ » وأ مِّ ال ُيْفطِّ ائِّ الصَّ

َ
ر، َوك

ُ
ذي ال َيْفت

َّ
مِّ ال قائِّ

ْ
ال
َ
 )متفق عليه( .« َوك

کوښښ وکړي د هللا تعالی د الرې د مجاهد په شان کې رياتو ونډې او مسکين د ژوند په ضرو کژباړه : څوک چې د 

 . او يا د هميشه نفلي ملونځ کوونکي او هميشه روژه نيوونکي پشان اجر او ثواب لري  دی

د پورته خبرو او نصوصو د بيان څخه مطلب دا دی چې د اسالم دين هر اړخيز دين دی ، د عبادت او شعايرو 

 .د کورني ، ټولنيز ، سياس ي او اقتصادي نظام جوړولو دين دی ، دی دين دی او د معامالتو دين 

 : و هڅولېپه دين کې زيادت کوونکي او افراطي ډلې استعمار  

زيادت کې او کله چې د اسالم خاورې ته اورپايي استعمار راغی نو د دين پر وړاندې يې جګړه پيل کړه  او په دين 

 يې خپل ځانونه داس ې ښکاره کول چې دوی  وډبول نه پورته او خپل درياګان يې خپل بيرغو  وکوونکو ډل
ً
او ظاهرا

 دوی خلک بې الرې کول .
ً
 اهل هللا دي مګر اصال

ف و تصاو بدعتي منحرف  ،وو ، ناقص  2«تصوف»وهڅول شرينو يو له دغو زيادت کوونکو ډلو څخه چې مست

چې په دي ف او ټولو صفيانو ردول نه دي بلکي دلته مو مطلب هغه کسان و ځکه چې زمونږ مطلب د ټول تص

کړی بلکي دا  داس ې منهج او طريقه يې د عبادت او زهد بيرغ پورته کړی چې په هغه باندې شريعت حکم نه دی
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 قد انقطع للعبادة ،  قال: ومن يطعمه ويسقيه ،  قالوا: أخوه ،  قال: أخوه أعبد منه»دلته مؤلف رحمه هللا يو حديث نقل کړی وو چې :  - 2

ً
)يو کس د عبادت لپاره ځان « أن رجال

ه زيات عبادت کړی دی ( دغه کړی وو او بل کس هغه ته خوراک او څښاک برابرولو نو رسول هللا صلی هللا عليه وسلم دغه خوراک او څښاک برابرونکي ته وويل چې تا تر هغوزګار 

ذنوًبا ال تكفرها الصالة وال الصوم وال الحج ،  إن من الذنوب  »حديث باطل دی هيڅ اصل نلري نو ځکه مو بيان نه کړ او ددې څخه وروسته يې يو بل حديث ذکر کړی دی 

 . ۳۲۴و اْللباني في السلسة الضعفية ص  ۴/۶۶دا موضوع حديث دی څه اصل نلري ، قال الهيثمي في مجمع الزوائد « ويكفرها الهم في طلب املعيشة"! وفي لفظ: "عرق الجبين
 د استشراق په موضوع کې يې بيان شوی دی . - 2
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ې د هغوی لپاره هغه څه غواړو کوم چدلته زمونږ نيت او اراده دا ده چې  3ده رد کړې يې ډول منهج او طريقه 

 تعليم راکړی دی : د هغه رسول هللا صلی هللا عليه وسلم مونږ ته 

جناب رسول هللا صلی هللا عليه وسلم د هغو کسانو چې غوښتل يې په دين کې زيادت وکړي داس ې وفرمايل: 

« 
ُ
ْرق

َ
ي َوأ ِّ

ا
صل

ُ
ر، َوأ طِّ

ْ
ف
ُ
ُصوُم َوأ

َ
ني أ م له لكِّ

ُ
اك

َ
ق
ْ
ت
َ
ِّ َوأ

َّ
ْم َّلل

ُ
اك

َ
ش

ْ
خ
َ
ي ْل ِّ

ا
ن ِّ إِّ

َّ
ما وَّللا

َ
ي أ تِّ

ب عن ُسنَّ َساَء، فمْن رغِّ ِّ
ا
ُج الن َزوا

َ
ت
َ
د، َوأ

ی ِّ
نا يَس مِّ

َ
ل
َ
 )حديث متفق عليه(. «ف

م او تــــر تاســــو ټولــــو ږ نــــه زيــــات لــــه هللا تعــــالی څخــــه ويريــــ وپــــر هللا تعــــالی قســــم دی چــــې زه تــــر تاســــ ې ټولــــمګــــر ژبــــاړه: 

هـم کـوم او ښـځې پـه نکـاح اخلـم او پرهيزګاره يم . او هم روژه نيسم او هم يې نه نیسم او ملـونځ هـم کـوم او خـوب 

 و څخه مخ واړوي زما څخه نه دی .نتهر څوک چې زما له س

 نو آيا په شعائرو کې محدوديت سم دی ؟ ګمان کوم ځواب ته ضرورت نشته .

نو د کورنۍ لپاره د ژمي د يخ او  ،کچېرې يوازې بنسټ وي او يا يوازې ستنې وي او نور ساختمان موجود نه وي 

ه وسلم د طريقې پرته داس ې دی لکه د محمد صلی هللا علي کاردا نو رمی څخه نجات نش ي ورکوالی د اوړي د ګ

 د دين قيام .

که څه او افراط تر هغه بتره دی  زيادتوي نو  غلطيافراط دی : که محدوديت او نيګړتيا زيادت او او هر چې 

ي : هللا ه زيادت دواړه بد او ناوړه ددی لکځکه په يو ش ي کې کمی داس ې په نيت وي  يد نږېوالته هم هللا تعالی 

َواًما]سبحانه وتعالی فرمايي :
َ
َك ق لِّ

َ
اَن َبْيَن ذ

َ
ُروا َوك

ُ
ْم َيْقت

َ
وا َول

ُ
ْم ُيْسرِّف

َ
ُقوا ل

َ
ف
ْ
ن
َ
ا أ

َ
ذ يَن إِّ ذِّ

َّ
 .2[َوال

نو( اسراف نه كوي او بخل هم نه كوي او د دغو  وي ګكله انفاق كوي )مال ل ېاو هغه كسان دي چژباړه: 

 .حاله وي  انهیم ېك  ځنیحالتونو( په م و ړ )دوا

                                                            
ذکر کوي چې يا خپل  ه زمانه کې هغه تصوف واله چې د موسيقي له آالتو او رقص سره چې دواړه حرام دي هللا تعالی ته د نږدېوالی هڅه کوي ، او په داس ې طريقهلکه زمونږ پ -3

 ځانونه وهي ، يا د ليونيانو په څير ځګونه بادوي او نور داس ې بدعات تر سره کوي چې په دين هيڅ اصل نلري .
 . ۶۱الفرقان :سوره  - 2
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يٍر ، هللا تعالی فرمايي : ] او په دې باره کې ډير نصوص راغلي دي ثِّ
َ
ي ك ْم فِّ

ُ
يُعك ْو ُيطِّ

َ
ـهِّ ۚ ل

َّ
ْم َرُسوَل الل

ُ
يك  فِّ

نَّ
َ
ُموا أ

َ
َواْعل

نَّ  كِّ
ٰ
ـ
َ
ْم َول تُّ َعنِّ

َ
ْمرِّ ل

َ ْ
َن اْل ا

ْصَياَن  مِّ عِّ
ْ
ُفُسوَق َوال

ْ
ْفَر َوال

ُ
ك
ْ
ُم ال

ُ
ْيك

َ
ل َه إِّ

رَّ
َ
ْم َوك

ُ
ك وبِّ

ُ
ل
ُ
ي ق َنُه فِّ

يَماَن َوَزيَّ ِّ
ْ

ُم اإل
ُ
ْيك

َ
ل َب إِّ

ـَه َحبَّ
َّ
َك الل ئِّ

ٰ
ـ
َ
ول
ُ
ۚ  أ

ُدوَن  اشِّ  3[ ُهُم الرَّ

ستاسو او تاسو پوه ش ئ چې یقیًنا په تاسو كې د هللا رسول موجود دى، كه هغه په ډېرو كارونو كې  ژباړه :

پيروي كړې وى )نو( تاسو به په مشقت كې غورځېدلي وى او لېكن هللا تاسو ته ایمان محبوب وګرځاوه او هغه 

يې ستاسو په زړونو كې ښايسته كړ او تاسو ته يې كفر او فسق او نافرماني كول ناخوښه وګرځول۔، هم دغه 

 .كسان په نېغه الر دي

ْم  :»او د مسلم شريف حديث دی 
ُ
ْيك

َ
واَعل

ُّ
َمل

َ
ی ت  َيَملُّ َحتَّ

َ
َ ال

َّ
نَّ َّللا إِّ

َ
يُقوَن ، ف طِّ

ُ
ْعَمالِّ َما ت

َ ْ
َن اْل  « مِّ

ژباړه : ) تاس ې نيک کارونه تر سره کوئ همیشه پرته له ضرر څخه 
پر هللا تعالی سوګند چې هللا تعالی د هغه 2

 ثواب نه قطع کوي تر هغه وخته پورې څو تاس ې ستړي او خسته ش ئ (.

او افراط مه پکې  ئعبادت باندې هميشه والی کوئ خو په عبادت کې اقتصاد په نظر کې ونيس مطلب دا چې په 

 عامل وګرځي . وچې بل اړخ ته د ضرر رسول ئ کوئ داس ې چې يو اړخ دومره ټينګ کړ 

ٍق ، َوال ا : »مسند احمد او بيهقي حديث دی د او 
ْ
رِّف يهِّ بِّ ْل فِّ ْوغِّ

َ
أ
َ
يٌن ، ف يَن َمتِّ ِّ

ا الدا
َ
 نَّ َهذ

َ
َباَدة َك عِّ ْفسِّ

َ
ى ن

َ
ل ْض إِّ ِّ

ا
َبغ

ُ
ت

ى
َ
ْبق

َ
ْهًرا أ

َ
َع َوال ظ

َ
ط

َ
ْرًضا ق

َ
ْنَبتَّ ال أ

ُ ْ
نَّ امل إِّ

َ
ِّ ، ف

َّ
 «َّللا

هللا تعالی عبادت د ځان لپاره د نفرت سبب مه د او  هدا دين قوي دی په هغه کې په آسانی سره ننوځژباړه : 

نه سپرلي تر خپل ځای پورې رسولی ش ي )د تيز تللو او ش ي  لیځکه چې په ستړې سپرلۍ نه سفر طی کيدګرځوه ، 

 په وجه سپرلی ستړې کيږي او ميزل نش ي کوالی ، پس په نيمه الره کې پاتې کيږي(.
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ُه 
ُ
ْول

َ
َم  -ق

َّ
ْيهِّ َوَسل

َ
ُ َعل

َّ
ى َّللا

َّ
 َضَررٍ  -َصل

َ
ال ْيهِّ بِّ

َ
َواَم َعل يُقوَن الدَّ طِّ

ُ
ْي ت

َ
يُقوَن ( أ طِّ

ُ
ْعَمالِّ َما ت

َ ْ
َن اْل ْم مِّ

ُ
ْيك

َ
 . : ) َعل

َباَدةِّ  عِّ
ْ
ي ال َصادِّ فِّ تِّ

ْ
ق ى االِّ

َ
ِّ َعل

ا
َحث

ْ
ى ال

َ
يٌل َعل يهِّ : َدلِّ ِّ )شر  َوفِّ

را بِّ
ْ
ْعَمالِّ ال

َ
يعِّ أ ي َجمِّ  فِّ

ةِّ ، َبْل ُهَو َعامٌّ
َ

ال الصَّ ا بِّ
َتصًّ

ْ
 ُمخ

ُ
يث َحدِّ

ْ
ْيَس ال

َ
قِّ ، َول

َعمُّ َنابِّ التَّ  ح مسلم /امام نووي(.َواْجتِّ
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ا ،  فأعط كل  :»بخاري او ترمذي حديث دی د او  ا، وْلهلك عليك حقًّ ا، ولنفسك عليك حقًّ إن لربك عليك حقًّ

ٍ حقه
 « ذي حقا

 ستا ژباړه: 
ً
کورنۍ پر تا باندې او پر تا باندې حق لري ، او ستا بدن پر تا باندې حق لري ، او ستا اهل رب يقينا

 نو هر حقدار ته د هغه حق ورکړه .حق لري 

او ددې څخه وروسته ويالی شو چې يو اړخ کې ډوبيدل او د بل اړخ څخه غفلت کول د شک پرته ځور او زيان 

ګرځي او په عين وخت کې د بل بدني ، عقلي او مالي نقصان او سبب او پرېښودو ترک د دی او ددې وروسته 

 خلل سبب ګرځي .

 بحث وهمد

 خاوندانو مدارس:د د نظر د عقل 

 د پردي اشغال  د نظر د خاوندانود عقل 
ً
را منځه شوې  کېاوج  پهد قدرت پر مهال او د هغوی مدرس ې اکثرا

نلرو نو ځکه جهاد ځواک د مقابلې توان  يمونږ د استعمار د فوځ :چېهغوی فلسفه دا وه چې ويل به يې چې د 

1«ما ال يدرك كله ال يترك كله »ليل لپاره به يې دا استعاره وړاندې کوله چې وروسته کوو ، د د
نږ ددې څخه مو  

چې پر هغوی باندې د انو باندې ښه ګمان کوو  او دا مناسب نه ګڼو انکار کوو او د دغې نظريې په خاوند

 .2مزدورانو نوم کیښږدو 

د دوی احساسات کمزوري  استعمار، سره دوی د اړيکو او مرستې رنګ لرلو  دښمنکه څه هم د اشغالګر 

  .خلک اشغال کړل  ځواکمنيې حتی له دوی څخه  ،دوی تر خپل واک الندې راوستل استعمار اوکړل 

 ودريږي ؟ دوی د اشغال پر وړاندېنو څنګه به 
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نو دا خو ويالی شو چې ساده ګان دي ، دوی  ديساده ګې ده ، که داس ې ونه وايو چې دوی مزدوران داس ې کول 

 ندي او هغوی ته به فريب ورکړي مګر هغوی تر دوی ډير مکار دي .چې په استعمار کې به وخاه فکر کاو 

کول ګټه ورسوي  غربياو دوی فکر کولو چې د اسالم د ښه کولو لپاره به يې وکاروي او دوی ته به استعمار او 

  .چې ديني زده کړي اصالح کړي  قانع کړي انګليس دوی دا توان لري څو او ځنو دا ګمان کولو چې 

 يخاوند د ستاس ې له دين څخه نه دددې ګټې "ته ويل :  دوی به  ي ټولو ستر لوبغاړ  د مصريانو په زړونو کې تر

نه دی او نه د  دښمنحقيقي دين د الفت او صميميت  اسالم، او تاس ې ته په ځنو حکم کوي ، او بيا وايي : د

محبت پر وړاندې جنګ دی او نه پر مسلمانانو باندې دا حرام دي چې د هغو کسانو له کار څخه ګټه پورته 

د ټولنې به نو هغه وي په دين کې ورسره مخالف هم شريک وي که څه ور سره چې په کټو او مصالحو کې  ي کړ 

 .3 "ګر لپاره ماشينر لکه د بدن لپاره سر او يا د ګالپاره غوره پالونکی وي  يد سموال

کې مسلمانان چې پ هکړ  رامنځتهيې  ټولنهد نږدېوالي  د اديانوبل دا کار تر سره کړ چې  انود عقل د مکتب خاوند

او مبشرينو له توصیې  مستشرقينوپه اړه د  ييوالدد نږ  ويهوديان شامل وو کیدای ش ي هغوی د اديان، نصارا او 

نږدېوالی هيڅ خو نه وو خبر او ښايي هغوی نه وي متوجه شوي چې د اسالم ، مسيحيت او يهوديت تر منځ 

ضرور بايد کې خو  ، په نږېوالیامکان نلري ځکه چې اسالم يوازنی صحيح دين دی او نور تحريف شوي دي 

يو مخ او صحيح ته زيان تنازل خو وي او تحريف شوي ته خو تنازل هيڅ زيان نه رسوي مګر ريدنه ( )تيتنازل 

 .ضرر دی 

او ښايي هغوی دا نه وي درک کړي چې د مکې مشرکينو له رسول هللا صلی هللا عليه وسلم څخه همدا د  

مونږ به يو ورځ ) نعبد إالهك يوًما، وتعبد آلهتنا يوًماچې هغه ته وويل : يې وکړه کله  غوښتنه يېوالداديانو د نږ 

( نو د ځمکو او آسمانانو رب داس ې خدایانو عبادت وکړهد ستا د خدای عبادت وکړو او ته يو ورځ زمونږ 

 پريکړه نازله کړه :

ٌد َما َعبَ ] ا َعابِّ
َ
ن
َ
ْعُبُد، َوال أ

َ
ُدوَن َما أ ُتْم َعابِّ

ْ
ن
َ
ْعُبُدوَن َوال أ

َ
ْعُبُد َما ت

َ
ُرون، ال أ افِّ

َ
ك
ْ
َها ال يُّ

َ
ْل َيا أ

ُ
ُدوَن َما ق ُتْم َعابِّ

ْ
ن
َ
ْم، َوال أ

ُ
ْدت

ينِّ  َي دِّ ْم َولِّ
ُ
يُنك ْم دِّ

ُ
ك
َ
ْعُبُد، ل

َ
 [أ
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 ،عبادت كوئ  ېتاسو ي ی( عبادت نه كوم چانویزه د هغو )ش ،: اى كافرانو! هی)اى نبي!( ته )دوى ته( وواژباړه:   

 یچ میاو نه زه د هغه ش ي عبادت كوونكى  ،عبادت كوم  ېزه ي ېاو نه تاسو د هغه ذات عبادت كوونكي يئ چ

تاسو لپاره  .عبادت كوم ) ېزه ي ېچ اتد هغه ذ ئیاو نه تاسو عبادت كوونكي  ،دى  ى ړ عبادت ك ېتاسو ي

 .دى  نیدى او زما لپاره زما د نیستاسو د

اسالم او محمدي »چې يوې ټولنې د لوستي وي نه پوهيږم چې د عقل د نظر د خاوندانو مشر به هغه مقاله 

 تر عنوان الندې ليکلې وه چې په کې راغلي وو :« مدرسو

دين او دنيا څخه  کچېرې مونږ وغواړو چې مسلمانان د انګليس د دولت تر ولکي الندې راولو نو بايد هغوی له"

 . "محروم او بې برخې کړو 

 وی مطلب څه وو ؟غنو د اديانو د نږدې والي څخه د ه

د اسالمي فکر له منځه وړل او په خاصه توګه جهادي فکر له منځه وړل ، خلکو ته دا فکر ورکول چې يهوديت 

اد نشته چې دا کار انګليس په پر وړاندې جه، مسیحيت او اسالم دری واړه حق اديان دي او د يهودو او نصارا 

چې هغوی به د انګليس پر وړاندې جهاد حرام  ،هند کې د قادياني او بهايي ډلو په رامنځته کولو سره تر سره کړ

 احمد خان خوځښت اعالن وکړ چې د انګليس پر وړاندې جهاد حرام او مالتړ يې واجب دی .د ګڼلو او 

 خاوندانو مشر( په ساده ګۍ سره د مبشرينو غوښتنو ته اجازه ورکړه .نو په دې توګه امام )د عقل د نظريې د 

، او مونږ ګمان کوو چې هغه ماسوني سازمان سره پيوسته شو  د فرانسوي 3ړی امام و نوموروسته بيا او 

کولونه و اصلي څيرې څخه ډير نه وو خبر ، او د صهيونستي خوځښت پروت سازمان لهوخت خلک د ماسوني 

تر څو د يهودو هغه اهداف يې پر ډاکه کړي وای چې ماسوني سازمان يې د هغه لپاره  ي خپاره شو هم نه وو 

ان کې نه وو خپاره شوې او هغه مهال تکارولو ، که څه هم په روسيه کې کم خپاره شوې وو مګر په انګليس

ځکه چې د ماسوني نږ په هغه باندې بد ګمان نه کوو عربي ژبې ته هم نه وو ژباړل شوي نو په دې وجه مو 
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درجې څخه لوړ ش ي نو  ۳۳غړو څخه د هغه اصلي حقيقت پټ ساتل کيږي مګر کله چې له  وخپلله سازمان 

 دوی د هغه په راز او اصلي حقيقت پوهيږي .

او مونږ فکر نه کوو چې دا سړی به د عرب ولسمشر په پرتله ډير خطرناک وي چې ال هم په ماسوني سازمان 

چې راز تيت شو نو په يې نو کله ، د دولت رئيس وټاکل شو  تا مشر او بيادر دې چې د کو پورې تړلی دی او ت

  د ټولو ماسوني سازمانونو د له منځه وړلو حکم وکړ .يې هيواد کې 

 : 3او هر چې هغه عالم سړی وو 

اسالم محدود کړي ، حال دا چې اسالم لکه څنګه چې مخکې مو  له الرې يې د تعليم د اصالح  لاول : غوښت

 اشاره ورته وکړه يوازې د ثقافت دين نه دی بلکي د ژوند د ټولو اړخونو لپاره کامل او پوره نصاب لري.

که څه هم نوموړی سړی د مسلمانانو پشوا وو خو د اشغال ګرو کافران سره يې د وطنونو په اشغال دوهم : 

 ی او د وطنونو د اشغال پرته نور هم !  کې مدد کړی د

عملي ترک ضرور دی او که نه نو له ګناه څخه سره ددې مګر  ی کافی بللی و او که مونږ د شيخ د زړه انکار 

 ډول انکار څخه خو وروسته د کوچنی دانې قدرې ايمان هم نشته .ددې خونديتوب به ناشونی وي ، 

 چې د شيخ به دا په ياد وي : مونږ نه پوهيږو

[ 
َ
ْد ك

َ
ةِّ َوق

َودَّ
َ ْ
امل ْم بِّ ْيهِّ

َ
ل ُقوَن إِّ

ْ
ل
ُ
َياَء ت ْولِّ

َ
ْم أ

ُ
ك ي َوَعُدوَّ ِّ

وا َعُدوا
ُ
ذ خِّ

تَّ
َ
يَن آَمُنوا ال ت ذِّ

َّ
َها ال يُّ

َ
ِّ َيا أ

َحقا
ْ
َن ال ْم مِّ

ُ
َما َجاَءك ُروا بِّ

َ
ف

ِّ رَ 
َّ

اَّلل ُنوا بِّ مِّ
ْ
ؤ
ُ
ْن ت

َ
ْم أ

ُ
اك يَّ ُسوَل َوإِّ

رُِّجوَن الرَّ
ْ
ْم ُيخ ْيهِّ

َ
ل وَن إِّ رُّ سِّ

ُ
ي ت اَء َمْرَضاتِّ

َ
غ ي َواْبتِّ يلِّ ي َسبِّ َهاًدا فِّ َرْجُتْم جِّ

َ
ْنُتْم خ

ُ
ْن ك ْم إِّ

ُ
ك ِّ
با

بِّ 
ْد َضلَّ َسَواَء السَّ

َ
ق
َ
ْم ف

ُ
ْنك ُه مِّ

ْ
ْنُتْم َوَمْن َيْفَعل

َ
ْعل

َ
ْيُتْم َوَما أ

َ
ف
ْ
خ

َ
َما أ ُم بِّ

َ
ْعل

َ
ا أ

َ
ن
َ
ةِّ َوأ

َودَّ
َ ْ
امل  بِّ

ُ
ون

ُ
ْم َيك

ُ
ُفوك

َ
ق
ْ
ْن َيث ، إِّ ْم يلِّ

ُ
ك
َ
وا ل

ُفُروَن 
ْ
ك
َ
ْو ت

َ
وا ل وءِّ َوَودُّ السُّ َنَتُهْم بِّ سِّ

ْ
ل
َ
َيُهْم َوأ ْيدِّ

َ
ْم أ

ُ
ْيك

َ
ل وا إِّ

ُ
ْعَداًء َوَيْبُسط

َ
 2[أ

 ېچ س ئ،یدوستان مه ن منانښاو خپل د منانښدى! تاسو زما د ىړ راو  ېي مانیا ېاى هغو كسانو چ}ژباړه: 

تاسو ته راغلى  ېكافران شوي دي چ ېدوى په هغه حق باند ېكوئ، حال دا چ ېاندړ ورو  نهیتاسو دوى ته م
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 ىړ راو  مانیا ېتاسو په خپل رب هللا باند ېسبب )له خپل وطنه( وباس ي چ ېدى، دوى رسول او تاسو په د

۔، تاسو ئیلپاره راوتلي  تلوښد غو  ۍد جهاد لپاره او زما د رضامند ېزما په الره ك  ېتاسو چ ئی ې ر ېدى۔؛ كه چ

او په هغه  وئ ټپ ېتاسو ي ېچ میعالم  هښ هڅزه په هغه  ېحال دا چ ئ،ېږ د( دوستي ل غامېسره )پ هټدوى ته په پ

 ې الر  ېنه ب ې الر  ېغېهغه له ن ًنایقینو  ي،ړ وك دغه )كار( وكڅهر  ېچ ېاو په تاسو ك  ندوئ ګر څ ېتاسو ي ېچ هڅ

خپل  ي ړ ك دهږ ش ي او تاسو ته به در او  منانښدوى په تاسو برى ومومي )، نو( تاسو لپاره به د ې ر ېكه چ ،شو 

 . {تاسو كافران ش ئ ېچ وي ښسره او دوى خو  ۍپه بد ېژب ېالسونه او خپل

او آيا هغه به دې ته ورته نور آيتونه لوستي وي ؟ او که نه په هغو کې به يې هم تأويالت کړي وي لکه : د مالئکو 

يس ی عليه السالم د پدايښت په باره کې او د پيریانانو او په سجده ، د آدم عليه السالم د ګناه په باره کې او د ع

 سحر او نورو په باره کې کوم چې د هللا تعالی په کتاب کې يې له خپل عقل او رأی خبرې کولې.

 و مګر مونږ يوازې هغه څه ته نظر کوو چې ښکاره دي.دد هغه حساب پريږ مونږ دا سړی خپل رب ته ورغلی 

خدمت وکړ او پر اسالم یې لوبې کولې ، يې يې د تعليم د اصالح په هڅه کې تير کړ ، د استعار لپاره  ټول ژوند

ي ]مونږ به يوازې د هللا تعالی دغه قول بيان کړو چې : يَن َضلَّ َسْعُيُهْم فِّ ذِّ
َّ
، ال

ً
ْعَماال

َ
َسرِّيَن أ

ْ
خ
َ ْ
اْل ْم بِّ

ُ
ُئك ِّ

َنبا
ُ
ْل َهْل ن

ُ
ق

َيا َوُهْم يَ 
ْ
ن َحَياةِّ الدُّ

ْ
ُنوَن ُصْنًعاال ُهْم ُيْحسِّ نَّ

َ
 3[ْحَسُبوَن أ

دوى  ، و؟ړ تاواني كسانو خبر درك اتویز  ولوټتاسو ته د اعمالو په لحاظ د تر  ږامونی: اهیته )دوى ته( ووا}ژباړه : 

كوي  مانګدوى دا  ې( تللي دي، حال دا چايهځ ېتوى )او ب ډېد دوى من ېپه دنيايي ژوند ك  ېهغه كسان دي چ

 یقی ېچ
ً
 .{كوي  هښهم دوى عمل  نا

پس حساب يې هللا تعالی ته پريږدو مونږ دغه څه ددې لپاره بيان کړل څو د عقل او بصيرت خاوندان عبرت 

 ورڅخه واخلي او بيا داس ې څه تکرار نش ي .
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 د اسالمي نړۍ لپاره د فکري جګړې الرې 

 دوهم فصل

 مسير لپاره هڅه ليد اسالم د اص

 ې و ګړتياماو ني ۍغلطلومړی بحث 

 :اړخونه  غلطيود بهرنيو  -اول 

 .ید ی کې علمانيت را نقل کړ او قانون رسنيو  ،په تعليم څخه  غربله  وکسانځنو 

 څخه د ښځې آزادول را نقل کړي دي . حجاباو همدارنګه د هغوی څخه يې د خپل کور او 

 او د دين او ديني اشخاصو کمزوري کول يې ترې نقل کړي دي .

 آیا دوی خپل هدف تر السه کړ ؟ همدا وي خوبه او دوی ګمان کولو چې د تمدن او پرمختګ الره 

 . لینقلول نش ي مناول خو عقل او منطق دا فوري  

ممکن دوه کسان يو شان په يو مرض مبتالء وي او دواړه يو ډاکتر ته مراجعه وکړي خو هر يو ته جال جال 

کيږي او دوه درمل ليکي او يو ډول نبات په دوو بيالبيلو ځمکو کې کرل کيږي يو يې شين ش ي او بل نه شين 

او عقيده واخلي عالم ش ي او بل جاهل يو  پوههثقافت درجه يې يوه وي يو يې د او  ي کسان په يو سن کې و 

 او بل کفر په ميراث وړي !! ايمان 

،  ناروغټول خلک لکه اشخاص داس ې دي ځکه چې خلک د اشخاصو يوه ډله ده ، ځنې خلک جوړ وي او ځنې 

ځنو ايمان قبول کړی وي او ځنو نورو کفر ، فسق او بدکاري !  بلکي نباتات هم ځنې پوه وي او ځنې نا پوهه ، 

چې د خرما ونه د  موادد خپل اختيار دي د خاورې څخه هغه عناصر ټاکي چې د ځان په ګټه يې وي او کوم 

نه ټاکي نو همداس ې د نباتاتو لپاره فطري اختيار ورکړ شوی دی نو آیا انسان ځان لپاره ټاکې د نارج ونه هغه 

 ددې ټاکنې څخه بې برخې وي حال دا چې د ارادې قوت هم ورکړی شوی دی ؟به 

که څه هم عنصر دی  بنستيزاصيل خلک دا ډول نقل ردوي او خپل ميراث ټينګوي ځکه چې اصليت د آزادۍ 

، اسالمي امت چې لکه د اسالمي امت پخوانی حالت پر هغه منګولې نښلوي ، له ماتې سره مخ ش ي خو بيا هم



 د اسالمي نړۍ لپاره د فکري جګړې الرې 

قانون چې په ځنو برخو کې پر اسالمي قانون او نورو ملتونو د جنګيز خان نو غالب شو )مغولو( پر تاتارو  کله

 .ړ و غالب شوی وو رد او له منځه يو باندې 

لوړ تر ځان  اودی اسالم دغه پر پټو سترګو نقل کړی قانون له مينځه يووړ ځکه چې اسالم تر ټولو لوړ نو 

نو ځکه د اسالم ټول قانون د خلکو په ګټه دی  نه بدليږي پاک دی او پاک په ناپاک  اوټيټ ته الس نه اوږوي 

 .مه بدلوئ  ناکاره يېد خلکو په ګټه وي په بې ګټې او هغه څه چې 

هيڅ د ويلو ځای نشته چې اسالم لوړ او پاک دی او هغه څه پکې دي سره او ددې خبرې لپاره په نقل او عقل 

 او بس. چې د خلکو په کټه دي او ددې حقيقت څخه يوازې کينه ناک او ناپوهه انکار کوي 

ر او ايمان تر خو د کفوکړي  جوړجاړی آخري نصاب کې دا هڅه وکړه چې له اسالم سره خپل په  سيزماو مارک 

قبلوي ، د اسالم بچيان نور نه يو ځای کيدل هم کله  خير او شر،  ش ي لیاو يو ځای والی رات جوړجاړی منځ کله 

کې زم نور پخپلو نظرونو سياو مارکي نه قبلوي غلط)خپل ديني مسير( ته نږدې شوي دي او نور دا فريب او 

 :لکه ماتي خوړلې ده پوره 

کې د فردي ملکيت او کورني په ډګر  عملاو همدارنګه د کې د مادې په مفهوم او تفسير کې او د مادي په تاريخ 

نظام په له منځه وړلو کې پاتې راغلی او له ماتې سره مخ شوی او همداس ې په اورپا کې د دکتاتورۍ په له منځه 

د پانګونې پر وړاندې له همداس ې ې يرغل کولو او وړلو کې او بيا د هغه څخه وروسته د دين پر وړاندې مرحله ي

مخکني سيستم بيا رغولو ته يې مخه کړه بلکي د د او  ته يې هڅونه کولهاو د پانګوالی نظر ماتې سره مخ شول 

وړ پوهې او نه هم د عقل له نظره د منلو او قبول د نور د هغوی هيڅ ش ی نه د روغې اعالن وکړ ،يې ځنو سره 

 .شتون لري ووايي چې د مارکسزم نظريه او تيورۍ څوک دي چې 

 او په آخر کې ...

 ؟ شونو کله چې مارکسزم ته په ځنو اسالمي هيوادونو کې واک ورکړل شو نو آیا اقتصادي پرمختګ را منځته 

نو آيا ناک حقيقت دا دی چې مارکسزم خو هر څه په خرابکارۍ او بربادۍ سره تر واک الندې راوستل  ددر 

 سياس ي پرمختګ يې وکړ ؟کوم 



 د اسالمي نړۍ لپاره د فکري جګړې الرې 

وو نو آيا ټولنيز  سپکاوی او د يو امت  مسلمانان له ستر غم او بال سره مخ وو او د هغوی تر اشغال الندې 

په د امپرياليزم او نورو تورونو يې بلکي د يو هيواد خلک او حتی د يوې کورنۍ غړې  پرمختګ يې را منځته کړ ؟

 سره وويشل .لګولو 

 ګړتياوې:مني اړخونود ځنو اسالمي  -دوهم 

زمونږ سره اسالمي اړخونو څه وکړل کوم چې مخکې مو درته بيان کړل لکه د عقيدې په برخه کې د هغوی 

 ګړتيا ، په شعايرو کې د هغوی نيمګړتيا او په تعليم کې د اصالح هڅه کول ؟مني

او مهمات ورسره وي مګر دی د هغه  يوې خوا څخه محدود چې داس ې مثال لري لکه يو فوځ چې سالح لهټول 

عالم  ر نو خو  والړ دیهغه پر خپل ځای ،وروي او څه پرمختګ نش ي کوالی پر وړاندې يوازې خپلې پښ ې ښ

نو برخه جوړوي خو بلې برخې ته هيڅ پام نه کوي ، همخکې روان دی او د بل اړخ څخه د ساختمان يو 

مګر هغه برخه چې جوړه شوې وه ،نورې برخې کلکوي برخې ځنې ساختمان به څنګه ودريږي ځکه د هغه ځنې 

اخانو ونيوه او حشراتو کندې پکې جوړې کړې نو ژر ده چې هر ليدونکی ته د نفرت سبب ش ي او اسالم ڼهغه ک

 الره څه ده ؟ چې د حل ئ اجازه راکړ نو اکرام وړ دی د ددې څخه محترم او 

 بحث  دوهم

 حل الره څه ده ؟د نو 

 ونور د ولري : ښه خاوره او ښه تخم نو همدا بايد څوک چې ښه ګيا غواړي نو دوه بنسټيز شيان 

 د پاره کومک کوي . وعوامل

او زمونږ په نظر ښه خاوره انسان دی او ښه تخم د هللا تعالی کامل شريعت دی نو کچېرې ښه 

ښت وو چې خوځو تخم په ښه ځمکه کې وکرل ش ي نو نبات به يې هم ښه وي ، دا يو تمدن ا

 .ټوله نړۍ يې خوشحاله کړه حاله کړ اوشانسان يې خو 

 .او مونږ د هر عنصر په اړه د خپل ځای موافق خبرې کوو  
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 لومړی ټول انسان :

اشاره ورته وکړه کچېرې شلمه پيړۍ او د هغه پر ځای جاهليت په ماشين او کارخانه مو مخکې 

ګرځولی دی ته ليږي او انسان يې دوهمې درجې ته راوست خو اسالمي تمدن انسان لومړی درجې چ

او بيا همدا اسالمي تمدن د انسانيت او د شک پرته چې انسان تر ټولو غوره مخلوق دی 

 او همدا یې هدف دی .جوړونکی دی 

ه پر نورو مخلوقاتو باندې يوه محوري يضد انسان د غوره والي او اکرام ق زمونږ په عصر کې

لکه قرآنکريم چې چې هيڅ ارزښت يې نه لرلو لی داس ې وخت راغپه انسان باندې مګر . قيضه ده 

وًرا] هغه ته اشاره کوي :
ُ
ك
ْ
ذ ْيًئا مَّ

َ
ن ش

ُ
ْم َيك

َ
ْهرِّ ل

َن الدَّ ا
يٌن مِّ نَسانِّ حِّ ِّ

ْ
ى اإل

َ
ٰى َعل

َ
ت
َ
 . 3[َهْل أ

 .{داس ې وخت هم راغلى دى چې دى څه داس ې د يادولو )وړ( ش ی نه ویقیًنا په انسان باندې }ژباړه: 

به د سودا پشان خرڅيدل او چې په بازار کې  یاو په انسان باندې داس ې د غالمی دوره هم راغل

هغه ته د کور د سامان او متاع په  ې ، ښځې له خپلو حقونو څخه محرومې و  اخيستل کيده

اخيستل کيدې ، ښځې اوس هم په کې په ميراث به په څير  وسترګه کتل کيدل چې د نورو شيان

که څه هم دوی د آزادۍ بيرغ پورته کړی د آزادی نارې ډيرو تمدنونو کې د برده ګۍ ژوند کوي ، 

زار کې اخيستل او خرڅول کيږي او تر اوسه پورې په اډنګوي خو اوس هم  د غالمۍ په سپين ب

 الر خرڅيږي .ډهغو څخه پورته نور په درهم او د او  ډيرو ځايونو کې نظر او مسکا پلورل کيږي 

په دې نظر وو چې مالئکې اشرف املخلوقات دي او ځنې نورو به جنياتو ته  خلکزمانه کې  هپه يو 

َبْحرِّ ] په اړه داس ې پرېکړه کړې :يې کتل خو اسالم 
ْ
ِّ َوال

َبرا
ْ
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َّ
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ْ
 .  2[َوَرَزق

اندې( په دم اوالدې ته ډېر عزت وركړى دى، او مونږ دوى )په سورلیو بآاو یقیًنا مونږ د } ژباړه:

وچه كې او په سمندر كې سواره كړي دي او مونږ دوى ته خوندور پاكيزه شیان وركړي دي او مونږ 

 .{دوى په خپل مخلوق كې په ډېرو زیاتو باندې غوره كړي دي، غوره كول 

بيانوي ، هللا سبحانه وتعالی د عبرت لپاره قرآنکريم آدم عليه السالم ته د مالئکو د سجدې قصه 

َبابِّ ]فرمايي :
ْ
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 ی.عبرت د هښد خالصو عقلونو واالو لپاره  ېك  انی( په بېد دوى )د قص  ًنایقیژباړه: 

مګر ځنې کسان د علم او پوهې پرته د هغه د ښکاره الفاظو داس ې تأويل کوي چې د اصلي معنی او 

 اصلي هدف خالف وي .

اَن وتعالی فرمايي: ]هللا سبحانه 
َ
َبَر َوك

ْ
َبى َواْسَتك

َ
يَس أ ْبلِّ  إِّ

َّ
ال َسَجُدوا إِّ

َ
َدَم ف ةِّ اْسُجُدوا آلِّ

َ
ك َمالئِّ

ْ
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ُ
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ْ
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يَن  رِّ افِّ
َ
ك
ْ
َن ال   .2  3[مِّ

او كله چه مونږ ماليكو ته وویل: ادم ته سجده وكړئ، نو هغوى سجده وكړه خو ابلیس نه، }ژباړ: 

 .{څخههغه انكار وكړ او تكبر يې وكړ، او هغه و له كافرانو 

رار راغلی دی چې ټول په دې باندې واضح داللت کوي چې هللا کاو په نورو ځايونو کې هم ددې ت

اسالم ته سجده وکړي مالئکو ټولو سجده ورته وکړه مګر  تعالی مالئکو ته امر وکړ چې آدم عليه

 .وکړه او شو له کافرانو څخه يې سرغړونهشيطان کبر وکړ او ددې حکم 

مالئکو سجده دلته د عزت او تکريم لپاره وه چې په نورو آيتونو کې اشاره ورته شوې ده بلکي د او  

 .په لوړه درجه تکريم او عزت دی

 چې دا تکريم دواړو جنسونو او  لرهاسالم عزت دی آدم او د هغه اوالدې د  ااو د 
ً
)نارينه او يقينا

ه او عزت کړی دی بلکې تند وينې ، آبرو او مال سا انساند اسالم دی او همدارنګه ښځينه ( لره 

او وکتل بيت هللا ته يو ځل جناب رسول هللا صلی هللا وعليه ،کړې ده يې بې انتها عزت او ساتنه 

ته ، مګر د مؤمن حرمت هللا تعالی هللا تعالی لوی شرف او عزت ورکړی  دغه بيتې ته يې وفرمايل:و 

 د دغه بيتې څخه هم لوی دی .

 "ما أعظمك وأعظم حرمتك" لحرمة املؤمن أعظم عند هللا من حرمة بيته املحرم.

د  او د شلمې پيړۍ د تمدن علمبرداران چې د کوم تمدن او آزادۍ ادعا کوي د مسلمان او مؤمن حرمت يې 

ادنی حقوقو د بدن ، وينه ، آبرو او مال هر څه هدر دي او ، د هغه ټيټ کړی دی هم حرمت څخه له  يانوسپ

چې  يدمنع څخه او ددې چې خپل حاجت پوره کړي  يمحروم دڅخه  ېدد ي،څخه بې برخې داو يا ضرورياتو 

 د خپل ځان څخه دفاع وکړي .

 او د دنيا ټول تمدنونه د انسان پرته نه دريږي .
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ظاهري جسد په حيث نه د سره دا دی چې هغه انسان ته يوازې  هنسالمي تمدن فرق له نورو ټولو تمدنو د ا

ونه چې ورته ګوري چې انسان ته په داس ې ښکته اندازه ګوري چې هغه نګوري لکه د ختيځ او لويديځ مادي تمو 

د ورکوي او تر داس ې اندازې ښکته کوم چې  شهوتونهچې ټول حرکت همدا  ،مجموعه تصور کړ شهوتونود يې 

 څخه دی او تر دې هم ښکته . 3د انسان اصل له بيزوويل به يې : داروين خيالي نظريه وه چې 

بلکي د هغه سربيره بل اړخ ته په روح دی جسد لره ټوي چې انسان دې څخه سترګې نه پله او د اسالم تمدن 

دغو او په  کيږي د هغه انسانيت پيل څخه عقل او زړه لري او د همدې ځای  او دیروح لره چې انسان  لري باور 

او بدلون ټکی  شريف او غوره زړه دی چې په هغه کې عقيده او ايمان ځای نيس ي او همدا يې د تحول کې  ټولو

څخه وروسته  ېد لهاو ړيږي دی او له همدې ځای څخه د انسان لوړوالی تمدن ، ارزښتونو او اخالقو ته لو 

 د نورو قوو څخه غفلت نه کوي . بيا

پر تا باندې ستا د رب حق دی او په تا باندې ستا د بدن حق دی او پر تا باندې ستا د نفس حق دی ځکه چې : 

 خپل حق ورکړه .هر حقدار ته نو 

دغو په پرتله په مسلمان انسان کې د  د نورو)په اسالم کې ددې ټولو قوو او غوښتنو تعادل او توازن دی ( 

قوو توازن موجود دی او د انسان غير مشروع شهوات تيری او سرکش ي نه کوي څو انسان د انسانيت څخه 

 حيوانيت ته وباس ي .

عقل او که  ،لرې کوي يې ه خيال کې اچوي چې د حقيقت او ژوند څخه نه وي نو انسان پ زړه او احساساو که 

ره حد او کوي د انسان څخه راهب جوړيږي چې دنيا ترک کوي نو د هر څه لپااو تيری نه وي نو طغيان  منطق

او هر څه پخپل مدار او خط سير حرکت کوي لکه په فلکي نظام کې چې د هرې سيارې لپاره د حرکت حق دی 

ٍك َيْسَبُحوَن  ]کولو مدار دی 
َ
ل
َ
ي ف  فِّ

لٌّ
ُ
َهارِّ َوك

ُق النَّ ْيُل َسابِّ
َّ
 الل

َ
َمَر َوال

َ
ق
ْ
ْدرَِّك ال

ُ
ْن ت

َ
َها أ

َ
ي ل َبغِّ

ْ
ْمُس َين  الشَّ

َ
 .3  [ال

په )خپل(  ویده او هر  ېدونكېك ۍومبړ  ځاو نه شپه په ور  ي ړ ك ېراالند ۍمږ سپو  ېملر لره ممكن نه دي چ}ژباړه: 

 .{المبو وهي ېمدار ك 

                                                            
د داروين نظر یې رد  انکشافات رامنځته شول نو سانس پوهانو د انسان او بيزو د وينې او مغزو په اړه څيړنې وکړي چې د نسب او وراثت هيڅ شباهت پکې نه وو نوکله چې علمي  - 3

 او هغه يې يوه خيالي مسخره وګڼله .



 د اسالمي نړۍ لپاره د فکري جګړې الرې 

چې په هغه باندې سيارې حرکت کوي  همدارون او يا د فلکي نظام الرهد انسان د قوو توازن او د هغه د حرکت 

 .ټاکلی دی يې دا د هللا تعالی قانون دی چې د هغه لپاره 

او عجيب منظم سيستم دی چې په پوره توازن سره روان دی او هر يو پخپلو فلکي  داس ې ځواکمند کائيناتو 

 مدارونو د کوم نقصان او طغيان ، زيادت او کمی څخه پرته حرکت کوي .

  ټول شريعت : –دوهم 

بيا د کې چې د هغه په منځ چې د هللا تعالی په اذن ګيا شنه کوي انسان پاکه خاوره ده او پاک تخم شريعت دی 

 .ارزښتونو او اخالقو تمدن دی 

توجه نه کوله او نورو اړخونو ته يې يې نه وې ځکه چې د انسان تزکیې ته  ېد پخوانيو نهضتونو د هڅو پايلې ښ 

اړخ پوره او په بل اړخ کې نيمګړتيا يو انسان د اهميت ورکولو لکه مخکې مو چې اشاره ورته وکړه ، نو کله چې 

شوی چې کائيناتو ته دا توازن ورکړی يې وي نو هغه توازن کوم چې هللا تعالی ورکړی نه رامنځته کيږي لکه څنګه 

ْسطِّ وَ :] دی قِّ
ْ
ال َوْزَن بِّ

ْ
يُموا ال قِّ

َ
، َوأ يَزانِّ ِّ

ْ
ي امل ْوا فِّ

َ
غ
ْ
ط

َ
 ت

َّ
ال
َ
يَزاَن، أ ِّ

ْ
َعَها َوَوَضَع امل

َ
َماَء َرف يَزاَن َوالسَّ ِّ

ْ
ُروا امل سِّ

ْ
خ

ُ
 ت

َ
 .  [ال

ګړې وو او پاتې ساختمان يې پريښود او هغه مو کې نيتنوو هغوی په س ي ړ ګمنيکې چې په شعائرو  کسان کوم

 .ریښودپچې په تعليم کې نيګړې وو نو يو اړخ يې تر السه کړ او بل اړخ يې 

چې بنسټ  ،نورو په وسيله کلکې شوې وي هللا تعالی شريعت يو کامل ساختمان دی چې ځنې برخې د ځنو د او  

ر او نواهي رکان د هغه طرفونه دي لکه : اوامسوک دي او نور انيې عقيده او اخالق دي او ستنې يې شعائر او 

هغو اړخونو ته اشاره کوو او بيا دې ته اشاره کوو چې دا  ډول دشامليږي ټول ژوند لره ، مونږ په لنډ چې 

نه قبلوي وروسته بيا په دې موضوع باندې بحث کوو چې څنګه د شريعت  هيڅ تجزيه او تفرقهاړخونه 

 .ځواب وايو به کلکيږي ؟ او دې ته کې ساختمان په نفسونو او خلکو 

 .ت د اړخونو تر عنوان الندې لولو يعه په دريم فصل کې د شر دار او دا د هللا تعالی په ا
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 دريم فصل

 د هللا تعالی د شريعت اړخونه

جه دا ش ي چې د ډيرو خلکو نظرونه مختلف ش ي حتی يد ژوند څخه شريعت لرې ش ي نو نت ومسلمانانکله چې د 

نو هر څوک د هغه څخه داس ې برداشت کوي چې اسالم به همدا وي او شريعت به همدا وي ، خلکو رښتينود 

الره باندې ځي او نور ورته رابولي خو په هر صورت د هللا تعالی شريعت تقسیم نه قبلوي مګر  هبس په همغه يو 

ځکه چې ټول خير په  ته را وبلونور )د اسالم کامل( ټول څو او هڅه کوو تر  و مونږ د هغوی په څنګ کې نه دريږ 

داس ې فتنه ده لکه د ټول چې د اسالمي شريعت تجزيه  دا ولولوکې دی او وروسته به ان شاء هللا  اسالم

زيات اهميت کول کول بلکي تر هغه هم بتره نو د شريعت پر ټولو اړخونو باندې احاطه  څخه انکارشريعت 

 .لري 

 .او د هغه لومړی اړخ او د ټولو اشرف عقيده ده 

نسوکو په اړه مسلمان ته د ايمان رنګ ورکوي او د شعائرو او دا دو او دوهم د هغه تکميل کوونکی اخالق  

 .وسيله ضرور بايد پاک او قوي ش ي او بيا د ژوند په ټولو برخو کې د هللا تعالی د اوامرو پيروي کول 

 پوره کوونکی )عقيده ( بيانوو :او اوس د ټولو اړخونو  

 لومړی بحث

 عقيده ،اخالق او شعائر

 

  : د عقيدې اړخاول 

خطاب د انسان لوړې او شريفې برخې ته دی يې عقيده د شريعت لوړ او شريف اړخ دی نو ځکه 

 ه آبادياو کلک ځواکمنهد شريعت د بنسټ  آباديچې زړه دی او د انسانانو په زړونو کې د هغه 
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ا ُجُرٍف َه  ] :هد
َ
ف

َ
ى ش

َ
ُه َعل

َ
َيان

ْ
َس ُبن سَّ

َ
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َ
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َ
ف
َ
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ایا نو هغه څوك چې د خپلې ابادۍ بنیاد يې د هللا په تقوٰی او رضامندۍ باندې ایښ ی دى، }ژباړه: 

 .{پانډ( په غاړه ایښ ی دى)غوره دى، یا هغه څوك چې د خپلې ابادۍ بنیاد يې د نړېدونكې كندې 

« له اال هللاإال »ګړيو اړخونو په بيان کې اشاره ورته وکړه چې د کلمې طيبې مد نيمخکې مو او 

 .لومړی رکن نفی او دوهم يې اثبات دی 

که  هغهد هللا سبحانه و تعالی څخه پرته د الوهيت او ربوبيت صفت څخه انکار کول  ی دا چې:نف

 او يا بل څه وي.که بشر وي ، ډبره وي  هر ش ی وي ، طاغوت وي ، بت وي او

او مونږ دې ته انسانيت نه وايو چې د طفوليت څخه وروسته بيا لومړي جاهليت ته ورګرځي چې  

کار نن هم دوام لري چې د بشر  دغهد بتانو لپاره ځنې د الوهيت او ربوبيت صفات ورکوي مګر 

زم لکه مارکس يګن ړنالرهکاو  نصابژوند خپل ه بيا د او هغ ورکول کيږي لپاره ځنې دا ډول صفات 

چې کوم وو  ي ت ورکړ ادا ډول صفيې چې مارکس او د هغه نه وروسته کسانو ته  او يا کمونيزم

د سياست ، ټولنې او يې ناتو ، تاريخ او اقتصاد تفسير کړی وو او د هغوی لپاره د کائيې ته  خلکو

 . وو  نصاب ټاکلی په برخه کېاقتصاد 

د هغوی لپاره يې ځنې نورو د بشر لپاره په دغه شان حق ورکولو اعتراف وکړ  او همداس ې

 لپاره يې قوانين ورته وټاکل. وآرمانونه او ارزښتونه وټاکل او د ژوند د ټولو اړخون

او وروسته اسالمي امت د هغوی ارزښتونه ، اخالق او سلوک او د خلکو تر منځ د تعامل ټول  

) د قوانين دي وضعي چې په سر کې يې له هغوی څخه په پټو سترګو کاپي کړل او نصاب منهجونه 

 .ډیموکراس ۍ وضعي قوانين دي( غربينن عصر د 

دا هيره کړه چې په دغه کار سره يې د هللا تعالی پرته نور خدايان  دغه امت ځنو مسلمانانود او  

دا چې دوی ادعا کوي چې مونږ  نيولي دي چې هغوی ته يې د هللا تعالی ځنې صفات ورکړي دي حال

اصول ، په هللا تعالی ايمان لرو مګر هغوی پر دغو طاغوتيانو فيصلې کوي چې هغه ارزښتونه ، 

شريعوتونه دي حال دا چې د ايمان او عقيدې لومړی غوښتنه دا ده چې د طاغوت قوانين او 

 صفاتو به اقرار کوي .او د هللا تعالی د الوهيت او ربوبيت په ټولو  وي کانکار به څخه 
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له همدې امله د اسالم اصول د مسلمانانو په زړونو کې روښانه او پياوړي دي چې پر کلک بنسټ 

 پوره آبادي په سمه توګه دريږي .والړ دي چې د هغه وروسته 

 د اخالقو اړخ : –دوهم 

اسالم په تله  داو ددې اړخ څخه حتی ډير مصلحين او دعوتګر هم غافله دي حال دا چې اخالق 

 .يږي ر کې د عقيدې د اړخ سره والړ دي تر څو بنسټ ور باندې ود

 داس ې نه وي ؟ به او ولی  

ارَِّم  جناب رسول هللا صلی هللا عليه وسلم د همدې هدف لپاره استولی شوی دی : "
َ
َم َمك ِّ

ما
َ
ت
ُ
ثُت ْلِّ َما ُبعِّ

نَّ إِّ

قِّ ) رواه البخاري في اْلدب املفرد
َ

خال
َ
 (242-اْل

 چې زه د اخالق:ژباړه
ً
 استول شوی يم  . لپارهد تکميل  ويقينا

 داس ې نه وي ؟ به او ولی  

د اخالقو  کېمسلمانانو ته د عقيدې په څنګ د رسالت نيم عمر رسول هللا صلی هللا عليه وسلم 

 . ورکړی تربيت 

  نه وي ؟ ېبه داس  یول او

زياتو  خهڅد فتحه شويو سيمو د نيمايي  ېچ ید ی سره اسالمي دعوت خپور شو  ېاو په د

د  رو ګد مسلمان سودا ېپه معامالتو ک  ې، يعن ید ی اسالم د اخالقو په وجه خپور شو  ېسيمو ک 

 . کسان مسلمان شوي دي يرډسلوک په وجه  هښغوره اخالقو او 

  نه وي ؟ ېبه داس  یول او

په وجه د خلکو شريف ترين د رسول هللا صلی هللا عليه وسلم اخالق قرآن وو چې د اخالقو 

يم ]وو انسان  ٍق َعظِّ
ُ
ل
ُ
َعلى خ

َ
َك ل نَّ  3[َوإِّ
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 ړو .کالقو پيروي و او مونږ ته امر شوی چې د رسول هللا صلی هللا عليه وسلم د سترو اخ

[ َ
َّ

َر َّللا
َ
ك
َ
َر َوذ خِّ

َ
َيْوَم اآل

ْ
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َّ
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َ
ْن ك

َ
 ملِّ
ٌ
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ٌ
ْسَوة

ُ
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َّ
ي َرُسولِّ َّللا ْم فِّ

ُ
ك
َ
اَن ل

َ
ْد ك

َ
ق
َ
يًرال ثِّ

َ
  3[ك

لکه اسالم چې پر هغه باندې ټينګار کړی د نړۍ هيڅ مذهب پر اخالقو باندې دومره ټينګار نه دی 

په دې اړه مثالونه شتون ،اخالق له عقيدې او ايمان سره تړلې دي بلکي په اسالم کې کړی دی 

 2«من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليكرم ضيفه»، رسول هللا صلی هللا عليه وسلم فرمايلي:لري 

 څوک چې پر هللا او ورځ د آخرت ايمان لري نو هغه به د خپل ميلمه اکرام او عزت کوي. ژباړه :

ن » :او فرمايي  مِّ
ْ
ِّ ال ُيؤ

َّ
ن، وَّللا مِّ

ْ
ِّ ال ُيؤ

َّ
ن، وَّللا مِّ

ْ
ِّ ال ُيؤ

َّ
؟ قال:« وَّللا

َّ
يل: مْن يا رسوَل َّللا مُن جاُرُه » قِّ

ْ
ذي: ال يأ

َّ
ال

هُ 
َ
ق  . 2«َبَوائِّ

په هللا قسم مؤمن نه دي په هللا قسم مؤمن نه دی په هللا قسم مؤمن نه دی. وویل شـول څـوک یـا رسـول  ژباړه :

 .ویې فرمایل: هغه څوک چې ګاونډی یې له شر څخه په امن نه وی  هللا صلی هللا علیه وسلم؟

 . ) زاني د زنا پر مهال مؤمن نه دی ( .3«ال يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن»او فرمايي:

 پالل او صبر کول د رښتني مسلمان اخالق دي : ۍ او همداس ې په وعده باندې وفا کول ، د خپلو 

 َيْنُقُضوَن  هللا سبحانه وتعالی فرمايي:]  
َ

ِّ َوال
َّ

َعْهدِّ َّللا وَن بِّ
ُ
يَن ُيوف ذِّ

َّ
، ال َبابِّ

ْ
ل
َ ْ
و اْل

ُ
ول
ُ
ُر أ

َّ
ك
َ
َما َيَتذ نَّ إِّ

اَق 
َ
يث ِّ

ْ
 0[امل

د هللا وعده  ېهغه كسان چ ،د خالصو عقلونو واال اخلي  حتینص ېهمدا خبره ده چ ًنایقیژباړه: 

 .پوره كوي او پخه وعده نه ماتوي 

ن ُيوَصَل []
َ
هِّ أ  بِّ

ُ َمَر َّللاا
َ
وَن َما أ

ُ
ل يَن َيصِّ ذِّ

َّ
 . 2َوال

 دى. ى ړ حكم كکولو هللا د هغه د پيوسته  ېكوي چ پپوسته هڅهغه  ې: او هغه كسان چ هړ ژبا  

يَن ] ذِّ
َّ
ْم َوال هِّ ِّ

اء َوْجهِّ َربا
َ
غ  اْبتِّ

ْ
 . 4[َصَبُروا

 .صبر كړى دىيې لپاره  د خوښ ۍاو هغه كسان چې د خپل رب ژباړه: 
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 د اسالمي نړۍ لپاره د فکري جګړې الرې 

چې په هغه باندې اهتمام خپله عبادت دی ، رسول هللا  هه له عبادت سره دا دکاخالقو اړيد او 

ائمِّ » :صلی هللا عليه وسلم فرمايلي 
َ
 الصائمِّ الق

َ
ه دَرجة قِّ

ُ
ل
ُ
ُحسنِّ خ ُيْدرُك بِّ

َ
َن ل مِّ

ْ
ؤ

ُ
نَّ امل  3« إِّ

 اخالقو په ذريعه د )نفلي ( روژه نيونکي ،عبادت کونکی درجه حاصلولی ش ي . مومن بنده د خپلو ښوژباړه: 

َياَم » او فرمايي :   َيوَم القِّ
ً
ي َمجلسا ِّ

نا ْم مِّ
ُ
ك َربِّ

ْ
ق
َ
، َوأ ليَّ م إِّ

ُ
ك ِّ
َحبا

َ
ْن أ ن مِّ ليَّ  إِّ م  إِّ

ُ
َضک

َ
بغ

َ
خالقا، و انَّ أ

َ
م أ

ُ
َنك َحاسِّ

َ
ةِّ ، أ

 َيوَم القِّ 
ً
سا ي َمْجلِّ ا نِّ م مِّ

ُ
ْبَعَدک

َ
ُقوَن  اَمةِّ یَ َوأ ْيهِّ

َ
َتف

ُ
وَن َو امل

ُ
ق ِّ
دا
َ
ش

َ
ت
ُ
ارون َوامل

َ
رث
َّ
 .  2«الث

 د قيامت په ور هړ ژبا
ً
وي  وکڅد مجلس له نظره هغه  ېدږ محبوب او ن ولوټتر  خهڅ ېبه ما ته د تاس  ځ: يقينا

زما د مجلس  ځاو د قيامت په ور  ښما ته ناخو  خهڅ ېد غوره اخالقو خاوند وي ، او تاس  ېک  ولوټ ېپه تاس  ېچ

 ړ لو  انځپر نورو کسانو  ېچ یونککبر او غرور کو کې کوونکي او په خبرو  ې خبر  ې ير ډ ګټې ېکسان ب ې لر  خهڅ

 . ګڼې

ُل في ا مِّ َم » :همدارنګه فرمايي او 
َ
ق
ْ
ث
َ
يٍء أ

َ
ُض ن ش   ُيبغِّ

َّ
نَّ َّللا ق. وإِّ

ُ
ل
ُ
يامة من ُحْسنِّ الخ نِّ َيوَم القِّ ؤمِّ

ُ
ميَزانِّ امل

 ِّ
يا َش الَبذِّ احِّ

َ
  2«الف

اخالقو نه زيات وزمين نه وي ، هللا  ښو عمل بغير له يو بل هيڅ لپارهد قيامت په ورځ به د مؤمن بنده ژباړه: 

 ی بد ګڼي( .حياء خبرې کونک ېب تعالی بيهوده خبرې کونکی او

له او بيا بنده د عبادت په وسيله پاک او تربيه کيږي، د ملانځه هدف اطاعت ، پاکي نظافت او 

رِّ ]بدو او ناوړه کارونو څخه د بنده حفاظت دی :
َ
ْنك

ُ ْ
اءِّ َوامل

َ
ْحش

َ
ف
ْ
ْنَهی َعنِّ ال

َ
 ت
َ
الة نَّ الصَّ    3[إِّ

 .کوي څخه منعه او بدكار  یۍایح ې( له بیكوونك ځ)ملون ځملون شكهېبژباړه : 

هِّ » په حديث شريف کې راغلي :  ْن َدَرنِّ ات، هْل يْبقى مِّ ْمس مرَّ
َ
لَّ َيْوٍم خ

ُ
ْنه ك ُل مِّ سِّ

َ
ت
ْ
كم يغ َحدِّ

َ
باب أ  بِّ

ً
نَّ َنْهرا

َ
ْو أ

َ
ل

يٌء؟
َ

ال: « ش 
َ
ْيء ، ق

َ
هِّ ش  ْن درنِّ ى مِّ

َ
وا: ال يْبق

ُ
ايا » قال

َ
نَّ الخط  بهِّ

َّ
ْمس، يْمُحو َّللا

َ
واتِّ الخ

َ
ل ُل الصَّ

َ
  0«فذلَك َمث
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 د اسالمي نړۍ لپاره د فکري جګړې الرې 

تاس ې څخه د يو کس په دروازه کې وياله وي او دی هره ورځ پنځه ځله پکې ځان مينځي ، نو آيا کچېرې ساړه: ژب

څوک چې پنځه واړه فرض ي  رازيې فرمايل : همدغه و  ،د ده په بدن به څه خيرې پاتې ش ي ؟ ملګرو وويل : نه 

 يره ګناهونه يې له منځه ځي .غملونځونه ادا کوي ض

 يووالي او محبت ، ۍدوست ،مدد او د هغه ادا کول په جماعت سره د مسلمانانو تر منځ د رحم ، 

ي » : حقيقت دی ويناقوت سبب دی چې د رسول هللا صلی هللا عليه وسلم د دغه د  يَن فِّ نِّ مِّ
ْ
ؤ
ُ ْ
ُل امل

َ
مث

ى 
َ
َتك

ْ
ا اش

َ
ذ َجَسدِّ إِّ

ْ
ُل ال

َ
م، َمث هِّ فِّ

ُ
عاط

َ
ْم وت هِّ َراُحمِّ

َ
ْم وت هِّ ِّ

َوادا
َ
جسدِّ بالسَهرِّ ت

ْ
ُر ال داَعى لُه سائِّ

َ
ْنُه ُعْضٌو ت مِّ

ی  ُحمَّ
ْ
  3«وال

مثال په شان د بدن دی . که د بدن يو اندام په تکليف وي  نۍاو مهربا ۍد مسلمانانو د محبت همدرد}ژباړه : 

 .{نو ټول بدن به په تکليف درد او تبه کې ورسره شريک وي 

پاکيږي ، د هغه مال ورباندې پاکيږي په مال يې برکت انسان له ګناهونو څخه او د زکات په وجه 

د  ،نازليږي او د زکات په وجه د زړه د خطرناکو ناروغيو عالج کيږي چې هغه بخل او حسد دی

زکات ادا کولو په وجه د مالدار سړي زړه له بخل څخه پاکيږي او د فقير سړي زړه د حسد او 

تزکيه او د هللا تعالی لپاره د غني او  ي ورورولۍ نفرت کولو څخه پاکيږي چې په دې سره د اسالم

 رامنځته کيږي .فقير تر منځ محبت 

َك و هللا سبحانه 
َ
ت
َ
نَّ َصال ْم إِّ ْيهِّ

َ
ِّ َعل

َها َوَصلا م بِّ يهِّ ِّ
ا
َزك

ُ
ُرُهْم َوت ِّ

ها
َ
ط

ُ
 ت
ً
ة
َ
ْم َصَدق هِّ ْمَوالِّ

َ
ْن أ  مِّ

ْ
ذ
ُ
تعالى فرمايي: ]خ

ُهْم 
َّ
ٌن ل

َ
 . 2[َسك

پاک او  ې( له مخ ې)صدق ېد هغ ی دو  وڅصدقه )زکات ( واخله  خهڅله مالونو  ی د دو }:  هړ ژبا

 .{ته هوساينه ده  ی ستا دعا دو  ېسره چ تياښپه ر  هړ ته دعا وک ی ، او دو  ي ړ برکتي ک

 فقير ته زيان نه رسوي  سره بهدی چې په احسان او منت بارولو يو حق کې د غني په مال  زکات او

ْحُروم هللا تعالی
َ ْ
لِّ َوامل ائِّ لسَّ ِّ

ا
ْم َحقٌّ ل هِّ ْمَوالِّ

َ
ي أ  2[فرمايي : ]َوفِّ

 .{لره  یلره او صبر کوونک رګحق او برخه وه سوال ېک  ی او په مالونو د دو }: هړ ژبا
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 د اسالمي نړۍ لپاره د فکري جګړې الرې 

نورو محتاجو خلکو د حال څخه د او او روژه د صبر او تقوی لنډ مهاله تربيوي مدرسه ده 

خبريدل او د هغوی مدد کول دي او په عين وخت په پټه سره د هللا داس ې مراقبت دی لکه په 

 ګوي ، هللا سبحانه وتعالی فرمايي:نتقوی ټيکې چې دا کار د مؤمن په زړه ،ښکاره سره 

َما ]
َ
َياُم ك ِّ

ُم الصا
ُ
ْيك

َ
َب َعل تِّ

ُ
َمُنوا ك

َ
يَن آ ذِّ

َّ
َها ال يُّ

َ
ُقوَن َيا أ تَّ

َ
ْم ت

ُ
ك
َّ
َعل

َ
ْم ل

ُ
ك ْبلِّ

َ
ْن ق يَن مِّ ذِّ

َّ
ى ال

َ
َب َعل تِّ

ُ
 . 3[ك

وه پر  ې شو  ى ړ فرض ك ېده لكه چ ې شو  ى ړ روژه فرض ك ېپر تاسو باندای مؤمنانو ! }ژباړه : 

 .{ش ئ انیتاسو متق ېلپاره چ ېوو، د د ېله تاسو نه مخك ېهغو كسانو چ

او په حج کې د بدو خبرو ، بدو کارونو او نورو سره له جنجال کولو څخه د ځان صبرولو عملي 

او په دې کې د مسلمانانو د اسالمي ورورولۍ د اړيکو ټينګښت دی او د يوه هللا عبادت درس دی 

 .سپارښتنه کوي او يوې قبلې او يو هدف لپاره 

ُهٌر ]هللا سبحانه وتعالی فرمايي:
ْ
ش

َ
َحجُّ أ

ْ
  ال

َ
ُسوَق َوال

ُ
 ف

َ
 َوال

َ
ث

َ
 َرف

َ
ال

َ
َحجَّ ف

ْ
نَّ ال يهِّ َرَض فِّ

َ
َمْن ف

َ
وَماٌت ف

ُ
َمْعل

ْقَوى  ادِّ التَّ
ْيَر الزَّ

َ
نَّ خ إِّ

َ
ُدوا ف َزوَّ

َ
ُ َوت

َّ
ْمُه َّللا

َ
ْيٍر َيْعل

َ
ْن خ وا مِّ

ُ
ْفَعل

َ
ِّ َوَما ت

َحجا
ْ
ي ال َداَل فِّ  2[جِّ

( حج فرض ېباند انځ)په  ې( ك اشتوی)م ېپه د ېدي، نو چا چ ېاشتیم ېمعلوم وڅحج }ژباړه: 

۔ او  هګړ كول شته او نه )د هللا( نافرماني او نه ج ې د شهوت خبر  وښځنه د  ېنو په حج ك  ،ړك

ده،  ٰی تقو  هښتو  نهیبهتر  ًنایقیواخلئ، پس  هښاوتو  ي،ېږ پوه ېكوئ، هللا په هغ كيېن هڅ ېتاسو چ

 .{ئ ېږ ر ېو اى د صفا عقل خاوندانو! له ما نه و 

 دا يوازې يو څو نمونې وې . او

او د اسالم اخالق ثابت دي د وخت سره تغير نه مومي د شرايطو او ګټو تر تأثير الندې نه راځي د 

نش ي د ځمکې بل هيڅ ارزښت يې يوې نمونې سطحې ته لوړوي چې بیا اخالقو په وسيله مسلمان د 

ه څنګه چې د هللا تعالی په محکوم کوالی نو ځکه بايد مسلمانان په هغه باندې وروزل ش ي لک

 روزنه بايد مساوې او برابره وي. و تقوی باندې روزل کيږي ددې دواړ 

 دريم د شعائرو اړخ :

 بنسټ وروسته ستنې وي چې شعائر يې ستنې دي .د عقيده او اخالق بنسټ دی او 
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 د اسالمي نړۍ لپاره د فکري جګړې الرې 

نو ځکه د هغه نږدې اړيکه له عقيدې او اخالقو سره ده او همدارنګه هغه له عقيدې څخه  

  . يد ي اخيستل شو 

وبِّ ]
ُ
ُقل

ْ
ْقَوى ال

َ
ْن ت َها مِّ

نَّ إِّ
َ
ِّ ف

َّ
َر َّللا َعائِّ

َ
ْم ش ِّ

ا
َك َوَمْن ُيَعظ لِّ

َ
 3[ذ

له  ونوړ دا د ز  شكهېنو ب ي،ړ وك میتعظ وښد هللا د ن ېچ وكڅشو( او  انیدغه )حكم ب}ژباړه: 

 .{دى خهڅتقوٰى 

ده چې  هاو وروسته بيا عقيده د شعائرو په وسيله تربيه او پاکيږي له همدې امله د سلفو خبر 

 اإليمان يزيد بالطاعات ،  وينقص باملعاص ي وايي :

 .2)ايمان په عبادت سره زياتيږي يا قوي کيږي او په ګناهونو سره کميږي يا ضعيفيږي (

او اخالقو تر منځ متقابل تأثير دی لکه څنګه مو چې اشاره ورته وکړه د هغه په غوره  عقيدېاو د 

 .ادا کولو سره اخالق تربيه او پاک ګرځي او همدارنګه اخالق د هغه د ښه ادا کولو سبب دی

 . وي ښه وفا کوونکی سره هم د هللا تعالی به نو هغه خپله وعده باندې وفادار وي  پرچې نو څوک 

 . وي د هللا تعالی سره هم رښتنی به او څوک چې رښتنی وي نو هغه 

 .او څوک چې امانت دار وي نو د هللا تعالی امانت ساتوونکی به هم وي 

 دوهم بحث نور اړخونه

د د عقيدې ، اخالقو او شعائرو وروسته د ژوند د الرښوونې او قانون اړخونه معالجه کيږي چې 

  2څخه پيل او بيا کورنۍ او بيا ټولنه او په ټولنه کې ټولې برخې سياس ي ، اقتصادي او تولنيز وافراد

اسالم د اصلي خطونو لرونکی دی او دا په دې معنی نه ده چې څوک ووايي چې اسالم کې سياس ي 

اسالم اصول او عمومي چوکات جوړوي او د دغه نظام او يا هم اقتصادي سیستم وجود نلري 

 نظام عمومي څانګړتياوې بيانوي .رباني 

 اجازه ورکوي .د شريعت په رڼا کې ته او بيا د شرايطو په چوکات کې په نورو مسائلو کې اجتهاد 

هغو کسانو دا خبره په علمي د او مونږ د مثال په توګه اقتصادي او سياس ي نظامونه را اخلو او 

 نظامونه وجود نلري .دالئلو ردوو چې وايي په اسالم کې اقتصادي او سياس ي 
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 د اسالمي نړۍ لپاره د فکري جګړې الرې 

 اقتصادي نظام د اسالم

ديځ د ياقتصادي نظام ممکن اوږد بحث ته ضرورت ولري او يا کيدای ش ي د ختيځ او لو  د اسالم

د اسالم اقتصادي نظام د هغو سره هيڅ  خومونو سره پرتله کولو ته ضرورت ولري تنورو سيس

 يد سيور  :لکه د تيارې او رڼا او يا لکه يداس ې دکول يې وړ نه دی مګر نږدې پرتله کولو د پرتله 

 بلکي يو د بل ضد دي چې په ډيرو څيزونو کې فرق لري .او تودوخې 

خطونه وټاکو او خپل بحث به په دوو  نډپر ځای ل بحث د اوږدد هللا تعالی په اراده به  دلته

 کړو : لنډرا کې څيزونو 

 د اسالم د اقتصادي نظام ځانګړتياوې . -۱ 

 . کرښ ېضوابت يا د اسالم د اقتصادي نظام اصلي  -۲

 لومړی ، د اسالم د اقتصادي نظام ځانګړتياوې 

 رباني نظام :  -۲

د سنت او او د هغه د رسول قرآن ، هللا سبحانه وتعالی دی ، د هغه کتاب يعنې ددې نظام مصدر 

چې لومړی د يوې ؛چې په اسالمي نظام کې کاميابه سابقه لري  دااو  مسلمانو علماوو اجماع ده

د پیغمبر صلی هللا عليه وسلم د مکتب شاګردانو کې او بيا په هغه  يمرجع څخه را وتل يربان

 .او تابعينو اجتهاد کړی دی وصحابه کرام

 د رباني نظام حکمتونه دا دي:

کول ډير آسانه دي چې ډيرو پيچلو او پاره د هغه ساتل او يادول او حمايت خلكو ل دالف(: 

 دروند بار پورته کړي.چې خلک د هغه کوم ت نلري ور ر او دولتي بوديجو ته ضندو وسائلو و در 

او مونږ دلته د عمر بن عبدالعزيز د خالفت دورې د زکات د عوايدو او )اوسني مالياتو( تر منځ 

 توپير درک کوو :

هغه يې به ور خالفت کې د زکات مالونه را ټول کړل او بيا عمر بن عبد العزيز رحمه هللا به پخپل د

يې به يې د زکات ټولوونکو ته ورکړل او بیا به پر ټولو محتاجو فقيرانو او مسکينانو وويشل او بيا 

د به خبره ورسيده او دولت به تر دې چې تر پوروړو پورې ،د زکات په نورو مصارفو کې خرڅ کړل 

 کړل . پوروړو کسانو پورونه خالص



 د اسالمي نړۍ لپاره د فکري جګړې الرې 

اوس پورته بيان شوی مثال د مالياتو د ټولې مجموعې سره پرتله کوو چې د پورته مصارفو څخه 

يې يو مصرف هم نه دی کړی ) مونږ وينو چې اوسني حکومتونه په بيال بيلو نومونو څو فصيده 

سره څه مرسته  يماليات ټولوي او آيا له دغو مالياتو څخه يې د کوم فقير ، مسکين او پوروړ 

 کړې ؟ (.

ومت او عام خلک هغه ته يو شان احترام لري او يو شان کواکمن او رعيت يعنې پاچا ، حب(: 

 ورته تسليم دي ځکه چې مصدر يې تر ټولو لوړ دی .

د اقتصادي نظام ، ټولنيز نظام او سياس ي نظام تر منځ يو ځای والی قبلوي ځکه مصدر يې ج(: 

 او تجزيه نه مني .يو دی او هيڅ ډول ويش 

 د کمښت ټاکنه : -۲

( وايي په دې کمښتد معاصر اقتصادي نظام له مشکالتو څخه يو مشکل دا دی چې هغه ته )

مخامخ کيږي چې هغوی ورته د  سرهد زيادت سره منابع له کمښت يا نفوس خلکو د معنی چې 

 هيڅ وزن نشته .دغه مشکل لره کې مګر د اسالم په اقتصادي نظام جمعيت انفجار وايي 

 اُق  ]: پر دغه عقيده باندې والړ دی چېنظام اسالم اقتصادي د  ځکه چې زَّ َ ُهَو الرَّ
َّ

نَّ َّللا إِّ

ين  تِّ
َ ْ
ةِّ امل

ُقوَّ
ْ
و ال

ُ
 . 3[ذ

 .{مضبوط دى رډېروزي وركوونكى، قوت واال، )او(  هښهم دغه هللا  شكهېب}ژباړه: 

َها :] باندې والړ دی چېعقيده او په دې 
ُ
ْزق ِّ رِّ

َّ
ى َّللا

َ
 َعل

َّ
ال ْرضِّ إِّ

َ ْ
ي اْل ٍة فِّ

ْن َدابَّ   2[َوَما مِّ

 .دى ېد هغه رزق خاص په هللا باند رګ)ذي روح( نشته م ندهځخو  ېڅه ېك  مكهځاو په }ژباړه: 

 . {او هللا تعالی رزق داس ې تقسم کړی دی لکه څنګه يې چې اجل تقسيم کړی دی

ممکنه نه ده چې داس ې وخت راش ي او يا داس ې ځای پيدا ش ي چې هلته کمښت را منځته ش ي دا  نو

 .د هللا تعالی د جانبه ابتالء او عذاب وي هغه به مګر دا چې 

َمَراتِّ ]هللا تعالی فرمايي:
َّ
َن الث ْقٍص مِّ

َ
يَن َون نِّ ِّ

السا ْرَعْوَن بِّ َل فِّ
َ
ا آ

َ
ن
ْ
ذ
َ
خ

َ
ْد أ

َ
ق
َ
   2[َول
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 د اسالمي نړۍ لپاره د فکري جګړې الرې 

 ېلپاره چ ېوو، د د وليیپه كم والي سره ن وو یسره او د م ۍپه وچكال انیفرعون هږ مون ًنایقی اوژباړه: 

 .ومني حتیدوى نص

 .رزق کې زيادت راولي د هغه په او کله چې يو امت هللا تعالی ته خوښ ش ي نو 

ْرضِّ ]او فرمايي: 
َ ْ
َماءِّ َواْل َن السَّ اٍت مِّ

َ
ْم َبَرك ْيهِّ

َ
َتْحَنا َعل

َ
ف
َ
ْوا ل

َ
ق َمُنوا َواتَّ

َ
ُقَرى آ

ْ
ْهَل ال

َ
نَّ أ

َ
ْو أ

َ
 3[َول

به  ږشوي َوى )، نو( مون ارهګ ز ېَوى او پره ىړ راو  مانیا دونكوېاوس وید كل ې ر ېاو كه چژباړه: 

 .نه بركتونه پرانستلي وى  ېمكځد اسمان او  ېخامخا په دوي باند

ْم ]او همدارنګه فرمايي:
ُ
ْدك ْدَراًرا، َوُيْمدِّ ْم مِّ

ُ
ْيك

َ
َماَء َعل لِّ السَّ اًرا، ُيْرسِّ

فَّ
َ
اَن غ

َ
ُه ك نَّ ْم إِّ

ُ
ك ُروا َربَّ فِّ

ْ
اْسَتغ

ْنَهاًرا
َ
ْم أ

ُ
ك
َ
اٍت َوَيْجَعْل ل ْم َجنَّ

ُ
ك
َ
يَن َوَيْجَعْل ل ْمَواٍل َوَبنِّ

َ
أ    2[بِّ

او تاسو ته به  ي ړ ك دایاو تاسو ته به باغونه پ ي،ړ ك اتیز  مالونه او زامن در او تاسو ته به}ژباړه: 

 ؟{نه ساتئ دهید هللا لپاره د لويي عق ېشوي دي چ هڅپه تاسو  ، ي ړ ك دایپ ېول

ِّ او ددې څخه وروسته د حکيم او خبير رب دغه قول ور زياتوو چې فرمايي :]
َّ

 َّللا
َ
ْعَمة وا نِّ

ُعدُّ
َ
ْن ت َوإِّ

ْحُصوَها 
ُ
 ت

َ
 . 2[ال

 .{ش ئ رلىې)نو( تاسو به هغه ونشم رئ ېاو كه تاسو د هللا نعمتونه وشم}ژباړه: 

 پس د هللا تعالی نعمتونه کم او نادر نه دي بلکي د حساب څخه وتلي دي .

  يوازې خپل پروردګار  امتيو کله مهمه دا ده چې ، اسالمي امت دا حقيقت ثابت کړی دی

 ته رجوع وکړي نو په هغه کې به هيڅ کله کمښت را نش ي .

 د اسالمي امت سيمي د کرهنې لپاره بډايه سيمې دي .

د اسالمي امت ځمکې تر ټولو ځمکو د لومړنيو موادو بډايه ځمکې دي ، لکه :په لومړی درجه 

 زر ، يورانيم او نفت . هکې سر 

ی پر بحري او اقیانوس ي ې يو استراتژيک او سوداګريز ځای دچ مرکز دیاسالمي امت د نړۍ 

ظمونو )قارو( په منځ کې عاړخ څخه د نړۍ د برا بلاو له نظارت او کنترول لري بندرونو 
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 د اسالمي نړۍ لپاره د فکري جګړې الرې 

او معتدله توګه د هر ډول توليداتو  هموقعيت لري چې د زیاتو هيوادونو په پرتله په سم

 صالحيت لري . 

د ځنو سيمو په اوسيدونکو کې د ګناهونو په وجه څه  تيځ يا لوديځخاو که وروسته د 

هغه مقام او مرتبه له السه ورکړی کوم چې هللا يې جه کې يکمښت شتون لري چې د هغه په نت

عليه وسلم د امت لپاره خوښ کړی ، نو دا بيا د دوی د خپلو عملونو تعالی د محمد صلی هللا 

 جوع وکړي .ر  رته خپل مسير تهپايله ده او عالج يې دا دی چې اسالمي امت بي

  د آخرت غوښتنه : -۹

مګر مونږ غوره وګڼله چې لومړی رباني مقصد  ی غوره شوې و سمه دا وه چې دا دوهمه ځانګړتيا 

او بيا مو کمښت د لومړي په توګه چې مهم او عام دی او د اوسني عصر د خلکو د ته اشاره وکړو 

 ټکر کې دی بیان کړ. او بل دا چې د اسالم سره پهاهميت په وجه 

 .او هر چې د آخرت غوښتنه ده دا يوه مهمه ځانګړتيا ده ، او وروسته بيان يې اهميت نه کموي 

فضاء را ټيټوي چې د ژوند تعامل يې يوازې  هرژيمون ههغ يمرګ څخه وروسته ژوند لپاره اوسند او 

  .حساب نه وي به وروسته څخه ماده ده او داس ې ګمان کوي چې د مرګ 

ى ]هللا تعالی فرمايي:
َ
غ
َ
ا َمن ط مَّ

َ
أ
َ
َيا  *ف

ْ
ن  الدُّ

َ
َحَياة

ْ
َر ال

َ
َوى  *َوآث

ْ
أ
َ ْ
َي امل يَم هِّ َجحِّ

ْ
نَّ ال إِّ

َ
  *ف

َ
اف

َ
ا َمْن خ مَّ

َ
َوأ

َهَوى 
ْ
ْفَس َعنِّ ال َهی النَّ

َ
هِّ َون ِّ

اَم َربا
َ
َوى  *َمق

ْ
أ
َ ْ
َي امل  هِّ

َ
ة َجنَّ

ْ
نَّ ال إِّ

َ
 .3[ف

 ،وي  ړې ورك حیترج ېاو دنيايي ژوند ته ي ،وي  ړې ك ېسركش ي ي ېدى چ وكڅهغه  ېنو هر چ} ژباړ:

 نو 
ً
د خپل رب په  ېدى چ وكڅهغه  ېاو هر چ، ځای دی نګهم دا دوزخ )د ده( استو  ېچ يقينا

 شكهېنو ب ،وي  ى ړ له خواهشاتو نه منع ك ې( يانځوي او نفس ) دلىېر ېنه و  دلوېله ودر  ېاندړ و 

 .{ده نهګهم دا جنت )د ده( استو  ېچ

يَما  :]، هللا تعالی فرمايي، هدف ته د رسيدلو يوه الره ده دنيا وسيله ده مقصد نه دی  َواْبَتغِّ فِّ

ْبغِّ 
َ
 ت
َ
ْيَك َوال

َ
ل  إِّ

ُ ْحَسَن َّللاَّ
َ
َما أ

َ
ن ك ْحسِّ

َ
َيا َوأ

ْ
ن َن الدُّ يَبَك مِّ صِّ

َ
نَس ن

َ
 ت
َ
 َوال

َ
َرة اَر اآلخِّ

ُ الدَّ
َّ

اَك َّللا
َ
ي آت َساَد فِّ

َ
ف
ْ
 ال

 َ
َّ

نَّ َّللا ْرضِّ إِّ
َ
يَن اْل دِّ ْفسِّ

ُ ْ
بُّ امل  ُيحِّ

َ
 .2[  ال
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 د اسالمي نړۍ لپاره د فکري جګړې الرې 

نه  ایاو له دن وه،ټدى؛ د اخرت كور )جنت( ل ى ړ تا ته هللا درك ېچ ېاو ته په هغه )مال( ك }ژباړه: 

 ېك  مكهځدى، او په  ى ړ تا سره هللا احسان ك ېاو احسان كوه، لكه چ روه،ېخپله برخه مه ه

 .{يښ هللا فساد كوونكي نه خو  شكهېب ه،ړ فساد مه غوا

د چې د آخرت څخه نه مګر داس ې  يکول واجب د پاملرنهته دې ټوکه روښانه ده چې اقتصاد په 

کچېرې د انسان اصل مطلب د هللا تعالی رضا او او او آخرت ورباندې برباد ش ي  غفلت سبب

آخرت وي او د اسالمي شريعت موافق خپلې اقتصادي چارې پر مخ وړي نو د شک پرته چې دا 

او  نسوکوعبادت خو يوازې په ه که فرد وي ، ټولنه وي او يا دولت وي ځکه کار عبادت دی هغ

 شامل دی .  لرهنو او اړخونو يتو بلکي عبادت د ژوند ټولو فعال ینه دکې ه ملانځ

 او برابري :  توازن  -۳

او دغه پرمختللی ځانګړتيا چې د اقتصادي توازن په نوم ياديږي ، همدا کفايت کوي چې ووايو : د 

اسالم اقتصادي نظام پر توازن والړ دی داس ې توازن او برابري چې د فرد ، ټولنې او امت ټولو 

 .لپاره يې ټينګار کړی دی 

 کړی دی :او ټينګار  توازن تأکیدټوګه يې د  فرديپه 

َبْسطِّ ]هللا سبحانه وتعالی فرمايي:  
ْ
لَّ ال

ُ
َها ك

ْ
ْبُسط

َ
َك َوال ت ى ُعُنقِّ

َ
ل  إِّ

ً
ة
َ
ول

ُ
ل
ْ
ْجَعْل َيَدَك َمغ

َ
 . 3[َوال ت

 . {ول ځپوره غ خيېب وه،ځشوى او مه هغه غ ل ړ ت ېپور  ړې غا ېاو مه كوه خپل الس تر خپل}ژباړه: 

 کړی دی : ټينګارپه ټولنيزه ټوګه يې د تعادل ساتلو 

َواًما]سبحانه وتعالی فرمايي:هللا  
َ
َك ق لِّ

َ
اَن َبْيَن ذ

َ
ُروا َوك

ُ
ْم َيْقت

َ
وا َول

ُ
ْم ُيْسرِّف

َ
ُقوا ل

َ
ف
ْ
ن
َ
ا أ

َ
ذ يَن إِّ ذِّ

َّ
 . 2[َوال

نو( اسراف نه كوي او بخل هم نه كوي  وي ګكله انفاق كوي )مال ل ېاو هغه كسان دي چ}ژباړه: 

 .{حاله وي  انهیم ېك  ځنیحالتونو( په م و ړ او د دغو )دوا

د هغه په خير کې اضافه د يو امت لپاره صفت ګرځولی کوم چې ځانګړتيا دا کې او بيا يې په پای 

يًدا]والی دی : هِّ
َ
ْم ش

ُ
ْيك

َ
ُسوُل َعل وَن الرَّ

ُ
اسِّ َوَيك ى النَّ

َ
َهَداَء َعل

ُ
وا ش

ُ
ون

ُ
َتك ا لِّ

ً
 َوَسط

ً
ة مَّ

ُ
ْم أ

ُ
َناك

ْ
َك َجَعل لِّ

َ
ذ
َ
  2[َوك
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 د اسالمي نړۍ لپاره د فکري جګړې الرې 

 ېتاسو په خلقو باند ېلپاره چ ېد د ئ،ی ي ړ ك ړ تاسو غوره امت جو  هږ مون هګاو همدارن}ژباړه: 

دان )  .{ش ي واهګ ې( ش ئ، او رسول پر تاسو باندواهانګشاهِّ

 .نو په دې توګه د توازن او تعادل حلقه بشپړه شوه 

 عيش ردوي:د اسالم اقتصادي نظام  -۹

اسراف او عياش ي  نظام د اسالم اقتصاديدی په دې معنی چې  توازن کافي ده چې ووايو دا يو 

دکارۍ نتيجه هالکت او بفسق او ، ځکه د عياش ۍ نتيجه فسق او بدکاري ده او د ردوي دواړه 

اَها:]بربادي ده 
َ
ْرن َدمَّ

َ
ْوُل ف

َ
ق
ْ
ْيَها ال

َ
َحقَّ َعل

َ
يَها ف َسُقوا فِّ

َ
ف
َ
يَها ف َرفِّ

ْ
ا ُمت

َ
َمْرن

َ
 أ
ً
ْرَية

َ
َك ق ْن ُنْهلِّ

َ
ا أ

َ
َرْدن

َ
ا أ

َ
ذ يًرا  َوإِّ ْدمِّ

َ
ت

]3 

د هغه )كلي( كبرجنو مالدارو  ږ)نو( مون و ړ كلى هالك ك وی ېچ و ړ اراده وك ږمون ېاو كله چ}ژباړه: 

هغه  ږمون ایخبره ثابته ش ي، ب ېنو په هغه باند ي،ړ فسق وك ېنو هغوى په ده ك  و،ړ ته حكم وك

 .{سخت هالك كول  و،ړ هالك ك

خلکو ته امر وکړ چې رجوع  کبرجنواغنياوو او او د آیت کريمه معنی دا ده چې مونږ د هغه کلي 

او فسق يې اختيار کړ نو نتجه يې هالکت  سر غړونه وکړهوکړي او اطاعت وکړي مګر هغوی 

 .شو

 کچيرې )دغه هالکت ( مترفينو لره وي  او د ميم توري د شد په قرائت سره يې بله معنی دا ده چې 

عیاش ي او سر کش ي له وي چې هغه به هيڅکله نه هالکيږي ، ځکه کله چې نو په امت دې سالم 

واک سره يو ځای ش ي نو نتيجه يې د فسق پرته بل څه نه وي او د فسق او بد کارۍ نتيجه يوازې 

 .او بربادي ده او يوازې هالکت 

  او هالکت د هللا تعالی د هغو نښو څخه دی چې پخواني امتونه يې ورباندې هالک کړي دي

[  
ُ
اًبا ن

َ
ْبَناَها َعذ

َّ
يًدا َوَعذ دِّ

َ
َساًبا ش َحاَسْبَناَها حِّ

َ
هِّ ف َها َوُرُسلِّ ِّ

ْمرِّ َربا
َ
ْرَيٍة َعَتْت َعْن أ

َ
ْن ق ْن مِّ ِّ

يا
َ
أ
َ
ًرا، َوك

ْ
ك

ْسًرا 
ُ
ْمرَِّها خ

َ
 أ
ُ
َبة اَن َعاقِّ

َ
َها َوك ْمرِّ

َ
ْت َوَباَل أ

َ
اق

َ
ذ
َ
  2[ف

                                                            
 . ۱۶سوره االسراء : - 3
 .۳-۶سوره طالق : - 2



 د اسالمي نړۍ لپاره د فکري جګړې الرې 

 ږوه، نو مون ړې سركش ي ك ېد خپل رب او د هغه د رسوالنو له حكم نه ي ېكلي وو چ رډېاو }ژباړه: 

ناكاره  رډې ړهغوى ته عذاب ورك ږسخت حساب كول۔ او مون رډې ،ړله هغوى سره حساب وك

 .{)او تاوان( شو انیاو د دوى د كار انجام ز  كلهڅنو هغوى د خپل كار سزا و  ،عذاب وركول 

انو د تسلط ، تحقير او ذلت په بڼه وي او يا د دښمنيدای ش ي دغه )عذاب( د هللا تعالی د ک

وزخ ته بدلون وي دکمونستي يا د هغه برعکس حکم ورکولو يې لزم چې په عیاش ۍ ټطاغوتي کپي

 چې واک يې د کافرانو سره وو .

يږي او عیاش ي د اقتصادي ضرر سبب حد څخه واوړي نو د هغه پر ضد بدلکوم ش ی چې د خپل 

او د  3تورمچې د ګرځي کچېرې پراخه ش ي نو د توليد په برخه کې د زيات مصرف سبب ګرځي 

چې بالخره د ټولنيز  چې اقتصادي بحران رامنځته کوي د کډوډی سبب جوړيږي  توازن اقتصادي 

 .ضرر سبب ګرځي  يسیاس د ضرر او تر هغه لوړ 

او ددې هيوادونو کافر کمونست وو چې دا ضرورنه پکې جمع شوی وو  واو په سر کې يې د عياش

او د عياش ي جه يې هالکت او بربادي ده يټولو اضرارو په اړه قرآنکريم خبرداری ورکړی دی : چې نت

ددې سربيره د داس ې کسانو او وړاندې سکوت څخه يې منع کړې ده او په عیاش ی اخته کسانو پر 

 ب دی .لپاره په آخرت کې سخت عذا

دې چې هر څه له السه ه مخکې ل وژاړي چې په هغه څه باندې ده لپاره پکار خلکو عیاشو د او  

زقوم او د وزخ ددې چې د ه ل کېمخورکړي او غوره ورته دا ده چې په انصاف خپلې خيټې ډکې کړي 

يمِّ ]شرابو يې ډکې کړي  َحمِّ
ْ
يِّ ال

ْ
ل
َ
غ
َ
، ك ونِّ

ُ
ُبط

ْ
ي ال ي فِّ لِّ

ْ
ْهلِّ َيغ

ُ ْ
امل
َ
 [ك

 د اسالمي اقتصاد اصلي ليکي بيانوو :پنځو ځانګړتيا د بيان وروسته  ددېاو 

 يا ضوابت :دوهم د اسالم د اقتصادي نظام اصلي ليکې 

ددې ليکو په وسيله اقتصادي توازن را منځته کيږي او د اقتصاد مختلفو فعاليتونو ته رباني بڼه 

 يوازې په دريو اصلي ليکو بسوالی کوو :دلته ورکوي او 

 متوازن ملکيت : -۱

 متوازنه اقتصادي آزادي . -۲

 متوازن مصرفي نظام . -۳
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 د اسالمي نړۍ لپاره د فکري جګړې الرې 

   متوازن ملکيت : -۱

تر دې پورې چې د نفس علماوو هغه يو غزيره )طبيعې ملکيت د انسان فطرې غوښتنه ده ، 

ي هغه به رفع کيږي نو په نفسونو بلکلم نفس کې به غريزه نه وژل کيږي عپه غوښتنه ( بللې ده او 

نې د وژلو لپاره کومه الره نشته نو هر هغه نظام چې دا کار تر يممحبت او ې د ملکيت سره د ک 

 نفسونه وژني 
ً
همدا نظريه  غلطينو په دې ټوګه د کمونستي نظام اصلي سره کوي هغوی اصال

مګر کچرې دغه غريزه او غوښتنه وژل  خپله دا نظريه عملي کړي ، لوه چې تر نن پورې وتوانيد

ژوند ، انسان له هالکت سره مخ کوي او هغه کيږي ضرور به له بلې هرې الرې چې وي پوره کيږي 

 سيسټمونه به له ويجاړۍ سره مخ کوي .ويجاړوي او همداس ې ټول 

يې مکليت ته يوازې پر فردي مذهب والړ وو او کمپيټلزم طاغوتي نظام خطر دا وو چې د او 

او  ه يې غوره کړې وه چې خلک يې لوټلغال او شکونې بڼد مطلقه آزادي ورکړې وه تر دې پورې چې 

د هغوی وينې او حتی  خوړلېيې خولې  يتندد او  ي او د هغوی خوار له هر څه څخه بې برخې کول 

 .يې خوړلې 

 .دی نظام او عادل  ځواکمننظام اقتصادي د اسالم طاغوتي نظامونو په پرتله  ودغاو د 

د لوی بري سبب دی کې اسالم په ملکيت باندې اعتراف کړی دی او دا کار په اقتصادي نظام 

 هکچېرې کارګر له ملکيت څخه د خپلو هلوځلو د ګټې څخه محروم کړ ش ي نو دواړه به له کار 

او توليدات به کمزوري ش ي ،  يسره مخ ش  مخ په زوړي او بيا به اقتصادي فعاليتونه له يږ ولو 

او وروسته به يې نتجه هالکت او بربادي سره مخ ش ي له ګواښ هيواد به د بې روزګارۍ او قحط 

 وي .

ت په له منځه وړلو او کيدي ملاشوروي انقالب چې د انفر  :اشتراکي روسيه يې يو لنډ مثال دی 

څخه زياته نشوه يعنې  ٪۴ريدو سره يې د توليداتو کچه له يکلونو په ت ۱۹کولو والړ وو د  زوري کم

پر مهال پنځوس کاله او د شروروي انقالب  هو  ٪۴۶پخوا )قيصري دوره ( کې څخه د سور انقالب 

زيادت په  ٪۴نو آيا دا فيصده زياتوالی پکې راغلی  ٪۴فيصده ته لوړ شول چې يوازې  ٪۱۹وروسته 

 ې خشن شوروي انقالب تر سره کړل ؟ او بربادۍ ارزي کوم چ ۍدومره خراب

او د امريکايي توليداتو لوړوالی د روس ي توليداتو پشان وو چې د مختلفو اقتصادي پروګرامونو په 

عملي کولو سره که هغه پنځه کلن وو او که شل کلن وو له ماتې سره مخ شول او د هغوی د 



 د اسالمي نړۍ لپاره د فکري جګړې الرې 

د چي وسه خلکو احساسات را پارولي وو کوم سياستوالو او مشرانو د هيلو خالف يې د وږو او بې 

 .وو  ي لول شو لو و جن فردوس غغکمونست په دروا

مګر د اسالم اقتصادي نظام پر ملکيت باندې اعتراف کوي خو داس ې نه چې د هر ډول قيد څخه 

را د وي بلکي قيدونه د هغه د نظم او انتظام لپاره دي تر څو د فرد او ټولنې تر منځ توازن آزا

 نو پدې توګه د ملکيت دوې دندې دي : ، ش يمنځته 

 .رباندې پوره ش ي و  اړتياوې د فرد څو تر فردي دنده 

 او ټولنيزه دنده تر څو ټولنې ته د هغه ګټه ورسيږي .

 او دغه قيدونه په الندې ډول دي :

 حرام والی دی . ۍچې مخکې مو اشاره ورته وکړه چې د عیاش  کوم لومړی قيد:

نو د يې ځواب وايي که نه به دی کچېرې داس ې حد ته ورسيږي نو خاوند  ناوړهد عياش ۍ ملکيت 

چې په دې اړه اسالمي سوابق زيات دي په  مسلمانانو مشر به د هغه پر وړاندې اجرائات کوي 

 دی . ېمخکاسالم کې د فساد دفع کول د مصلحت له جلبولو څخه 

 لی د اسالمي شريعت ځنې موخې دي .او دا د هللا تعا

لکه : احتکار ، داس ې کارونه تړل شوي دي چې اسالم حرام کړي دي ياش ۍ سره ځنې نور عد او 

دغو شيانو آفات به د هللا تعالی په اذن په د وزن او پيمانه کې کموالی او سود او په او فريب 

 دي .موجود زيات او مشهور ناوړه تأثيرات او په دې ټولو کې  مصارفو کې بيان کړو 

 يستسرپر اسالم د هغه  نوچې اسالم کوم ملکيت په ټولنيز بڼه رامنځته کړی  دوهم قيد دا دی

او ضرر يې هم ټولنيز دی ، رسول هللا  ه دهټولنيز  هميې ګټه چې ځکه  فرد تهده نه ته سپارلې ټولنې 

 "الناس شركاء في ثالث: "املاء والكأل والنار" صلی هللا عليه وسلم فرمايلي :

 شيان کې سره شريک دي : اوبه ، واښه او اور .ژباړه : خلک په دریو 

مګر مسلمانو علماوو هرې آسانتيا ته چې د ټولنې حاجت وي او د دوی د ملکيت لپاره اهم وي 

 اندازه کړي دي .

 دريم قيد د ميراث نظام :



 د اسالمي نړۍ لپاره د فکري جګړې الرې 

 د پانګونې نظام څرګنديږي چې يو مهم مکليت دی چې د ورثې خاوندانو ته 
ً
د ميراث نظام ظاهرا

وموندل ش ي چې د دغه نظام لپاره قيد لګول شوی دی چې به نقليږي مګر که فکر پکې وش ي نو دا 

 ي .الندې ټکې تضمينو عبارت له دقيق ويش څخه دی چې د دغه نظام دقيق ويش 

 يو الس پر ځای څو السونو ته د هغه انتقال .د و ا ويشلددې شتمنۍ  -۱

په دې وجه د اړتيا سره سم ويشل کيږي کچېرې د اوالد حاجت د والدينو په نسبت زيات وي  -۲

چې هغوی په راتلونکې کې پالوونکي جوړيږي نو د هغوی برخه به زياته وي او کله چې د نارينه 

څنګه چې د يوې کورنۍ حال دی نو د نارينه ، لکه حاجت د ښځينه له حاجت څخه زيات وي 

 برخه به د ښځينه په نسبت زياته وي .

مال ورکړل ش ي نو هغوی د ته پر ځای اوالدونو د والدينو کچېرې دا يو ښه اقتصادي ليد دی  -۳

 د پوخ سن 
ً
او ضعيف وي ، او خاوندان والدينو په نسبت ډير فعال دي ځکه چې والدين غالبا

 .  يږي اقتصادي فعاليت زياتسره ورکولو په په پرتله نارينه ته د مال همدارنګه د ښځو 

دنده تر سره کوي مګر ځنې  ينظام دی چې ستره اقصتاد حکيمانهيو  نظامپه دې توګه د ميراث 

هللا تعالی حدود يې مات د کسان د هغه د درک څخه عاجز دي هغوی د هللا تعالی کالم تغير کړ او 

د نارينه او ښځينه برخې مساوې کړې چې ګواکې دا ظلم دی او هغوی ې کې ياو په ميراث کړل 

ګمان کولو چې مونږ عدل پلي کړ نو بشر هيڅ کله هم د هللا تعالی څخه زيات عادل نه دی هغه 

اذات چې  ان املنَّ  دی. ن، الرحمن الرحيم، الكريم الودودالحنَّ

 :د مال حق  قيدڅلورم 

کچېرې دغه زکات د هغو کسانو څخه واخيستل ش ي چې څلورم قيد په مال کې د زکات وجوب دی 

يې په حاجتمنو کسانو وويش ي نو ټولنيز عدالت به را  او د مسلمانان مشرور باندې واجب وي 

 داس ې څه نشته .کې منځته ش ي چې پر بل هيڅ نظام 

 ۍ داس ې برابر د فضاء را منځته ش ي بلکي  ۍاو ورورول واليد نږدي په دې کار سره بهاو همدارنګه  

 .هللا تعالی ته په هر څه کې خوښ وي چې او توازن نظام به رامخته ش ي کوم 

او په تيرو وختونو کې به د زکات عوايد پر فقراء ، مساکينو ، او د زکات ټولونکو ، او بنديانو او  

کولو پرته په مال کې نور حق دی کچېرې يو د زکات ادا او  لګه پوروړو باندې ويشل کيدهمدان

 شرعې نظام وي او د مسلمانان حاکم يې د يو شرعې مصلحت لپاره الزم وګڼې .



 د اسالمي نړۍ لپاره د فکري جګړې الرې 

 پنځم محدوديت د ضرر حرمت :

ملکيت ستا حق دی او همدارنګه د نورو لپاره هم حق دی تر څو يو حقدار پر بل حقدار تيری 

 .ونکړي 

)ځان او بل ته ضرر رسولو څخه ( ډډه وکړي تر څو د خپل « الضرر أو الضرار»مسلمان بايد د  

نورو په حقوقو باندې تيری ونه کړي نو ځکه د تيري په صورت کې د د او  حق له پولو ونه وځي

 حق څخه استفاده کول منع دي .

مګر د خپل حق کارولو په دننه کې د زيان اړولو څخه چې په هره بڼه وي ډه ډه کول پکار دي کوم 

 په نوم یاديږي .  کولو ېاستفاد ېبدد ق څخه د حچې 

نو  «له خپل حق څخه بده استفاده کول »کله چې دغه نظريه په شلم قرن کې را منځته شوه او 

خلکو د دعوتګرو د نه شتون او يا غفلت له امله دا خبره هيره کړه چې ددې نظريې لومړی خاوند 

خو د اسالم سپچلی دین دی ، دا خو د اسالم د پيغمبر صلی هللا عليه وسلم د سنتو يو قاعده 

 .او دا يو قانوني بنسټ دی « ال ضرر وال ضرار : »ده چې فرمايي 

د هغه ډير صورتونه کې ناوړه استفاده کول منع دي او په اسالم  څخه  او په اسالم کې د خپل حق

 پر هغه باندې ټينګار شوی دی 
ً
نو ددې محدوديت پر وجه د  ، دي لکه : د شفعې حق چې عمال

ته راوړل کيږي  نو په دې توګه ملکيت  سال فعاليت سربيره ټولنيز فعاليت د خپل فردي ملکيت 

 :په خپل ذات کې دوه اړخونه غوره کوي فردي او ټولنيز 

ليکلي چې په اسالم کې ملکيت يوازې ټولنير فعالیت دی بلکي  نوليکواال  ومډرن ېاړه ځندې په  

بڼه ليت دواړه دي چې دا توازن د فعاليت الس ته راوړلو اداس ې نه ده هم فردي او هم ټولنيز فع

 لري .

 متوازنه اقتصادي آزادي : -۲

ادعا کوي چې اقتصادي آزادي په  غربياند اقتصاد پوهان د اقتصادي آزادۍ خبرې کوي ، 

انفرادي سیستم کې ده چې دا سيستم د توليداتو د کيفيت لوړولو لپاره ګټور دی او په 

اقتصادي آزادۍ باندې محدوديت لګول د کاربار د خاوندانو لپاره يوازې د توليداتو او پانګې 

يوادونو ته نقلوي ، نو يږي او خپلې پانګې نورو هاو د هغوی د فرار سبب ککمښت رامنځته کوي 

 په اقتصادي آزادۍ باندې محدوديت لګول ملي اقتصاد تر تأثير الندې راولي .
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 ، احتکار او نور کې اقتصادي آزادۍ د بيکارۍ  غرباو د مارکس بچيانو ادعا وکړه چې په 

قيدونه  باندې درانهي نو بله هيڅ الره نشته تر څو په هغو رامنځته کړی دي زيانونه اقتصاد

  .او نه هم د ټولنېوي داس ې قيد چې نه پلکې د افرادو آزادي ش ي ولګول 

هم خطاء شو  شرق خطاء شو ځکه چې بې قيده آزادي يې ورکړه او  غربخو حقه خبره دا ده چې 

د افرادو او ټولنې تر منځ ولګولو او ددې دواړو په پرتله په اسالم کې  يې بنديزهغه په چې ځکه 

 ده.اقتصادي ازادي متوازنه 

 تر څو يو طرف پر بل طرف ظلم او تيری و نه کړي او داس ې اقتصادي نظام را منځته ش ي 

چې نه د کوم طرف په آزادۍ کې افراط وي او نه هم په محدوديت او قيد لګولو کې تفريط وي 

 . وي بلکي د افراط او تفريط څخه پاک 

 

 متوازن مصرفي نظام )بانکي نظام(: -۳

او يا پر بل عبارت پر  ړ دیوال ارزښت پر چې هغه د ګټې  کې داس ې بانکي نظام رواج لري  غربپه 

 الړ دی.و  سود باندې

عامه شتمنۍ يا د او خلک متوجه شول چې ددې نظام تر شا د يهودو الس دی ، او ډير وروسته

ورې پيس ې تر څو نغدې پيس ې د کوم کار او زحمت پرته نبيت املال کلۍ د دوی په السونو کې ده 

 . زيږويو 

د کې ، هغوی وايي چې په امريکا پوهان متوجه شوي دي  غرباوس مهال د سود خطر ته د 

وجه په په زياته وجه سود او يا د سود په بڼه احتکار او نور دي چې ددې جرايمو د رامنځته کيدو 

 د هغو څخه :ميليونه خطرناک جرايم رامنځته کيږي  ۴،۱امريکا کې په يو کال کې 

 دقيقو کې د قتل جرم . ۲۳په هرو 

 جرم . وزنا کولد په زور سره کې دقيقو  ۱۱په هرو 

 په هرو دوو دقيقو کې په زور د غال جرم .

 ثانيو کې يو موټر غال کيږي . ۴۱په هرو 

 ثانيو کې يو کور غال او لوټول کيږي . ۱۱په هرو 
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 ا ويلي هللا سبحانه وتعالی :يهمداس ې نور ، رښت
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ْ
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وري؛ دوى به )له قبرونو نه( نه پاڅيږي مګر په شان د پاڅېدلو د غه كسان چې سود خه}ژباړه: 

هغه كس چې شیطان هغه په لېونتوب سره بدحواسه كړى وي، دا ځكه چې یقیًنا دوى ویلي دي 

بیع( حالل كړي دي او )چې بېشكه بیع خو د سود په شان ده، حال دا چې هللا اخيستل خرڅول 

  .{سود يې حرام كړى دى

 ورڅخه منع ش ي .نو هر چا ته 
ً
 چې د سودي معاملې خبر ورسيد هغه دې فورا
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( منع شو، نو د ده لپاره  حتید خپل رب له جانبه نص ېپس چا ته چ} ژباړه :
ً
راغى، نو دى )فورا

 .{شوي دي او د ده معامله هللا ته حواله ده رېت ېمخك ې)معاف( دي چ هڅهغه 
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 ېنو دغه كسان د اور واال دي، دوى به په هغه ك  ي،ځر ګراو  رتهې)سود ته( ب ېاو كوم كس چ} ژباړه: 

 .{وي  شهېهم

 زکات او صدقه وي زياتوي :کې او هللا تعالی سودي پانګې نابودوي او هغه مال چې په هغه 
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سخت ناشكره، سخت  وی ېڅاو هللا ه اتوي،ی( ز ې)صدق راتونهېمحوه كوي او خهللا سود }ژباړه: 

 .{وي ښنه خو  ارګناهګ

 او هللا تعالی د سود خورو پر وړاندې د جنګ اعالن کړی دی :
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نو كه ،  ئیكه تاسو مومنان  دئ؛ېږ سود پر  ېاو هغه باقي پات ئ ېږ ر ې! له هللا نه وو منانوؤ ماى }ژباړه: 

كولو خبر ش ئ، او كه  ګنو تاسو د هللا او د هغه د رسول له جانبه په جن ل،ړ ( ونه كېتاسو )داس 

س املال )اصل مال( ستاس ې ر ېچ
 
لپاره دى، مه تاسو ظلم كوئ  وتاسو توبه وباس ئ، نو ستاسو را

 .{ي ېږ او نه به په تاسو ظلم ك

غلط  ومات تعالی د کلاندې مريضانو( د هللامګر د دغه ښکاره او واضح بيان وروسته ځنې په )زړه ب

 "د تأويل وکړ 
ً
ة
َ
ا ُمَضاَعف

ً
ْضَعاف

َ
َبا أ ِّ

وا الرا
ُ
ل
ُ
ك
ْ
أ
َ
 ت

َ
وکړ او  يې تيری آیت کريمه له اصلي مطلب څخه  " ال

نده وي لږ ګټه باک نلري ، او ځنو بيا چڅو يې چې ګټه دی ويې ويل چې سود هغه وخت حرام 

په دې بهانه څو د اقتصادي حالل وګڼلو يې سود خوړل د افرادو لپاره حرام او د دولت لپاره 

  .بحران څخه ووځي 

واخيست خلک او دربار  قهر او غضبچې د خلکو په رضايت يې د هللا  ديخو دا هغه ډله علماء 

 يې خوښ خو خپل رب يې ناراضه کړ .

چې دوی ورسره موافق دي او د ځکه هللا او د هغه رسول د جنګ مستحق دي کسان د نو دغه 

 کړی دی.هغوی تائيد يې کړی يا يې پر وړاندې سکوت 

 د هغه پر ځای يېمګر  وی کړی  باندې حکمد حرامو په تحريم هغوی ته يې ددې پر ځای چې  

 سود د هغې اوضاع د درملنې لپاره چې دوی ورسره مخ وو حالل وګرځولو .

 پارښتنې په الندې توګه دي :س« البحوث االسالمي  عجمم»په دې اړه د 

فرق نلري که هغه هر ډول پورونه وي سود دی ، تر السه کول په پورونو باندې هر ډول ګټه  -۱

په دې اړه د ،هغه که د مصرفي پورونو په نوم وي او يا هم د توليدي پورونو ټول حرام دي 

دواړو ډولو  پهځکه چې د قرآن او سنتو نصوص توليدي پورونو تر منځ فرق نشته  مصرفي او

 .باندې قاطع تحريم لګولی دی 

دواړه حرام دي ، په اړتيا او ضرورت سره نش ي مباح کيدای ، او همدارنګه د  سودلږ او ډير  -۲

، او ګناه يې له غاړې نه ساقطيږي مګر دا اړتيا او ضرورت لپاره د سودي پور اخيستل حرام دي 

 او يوازې د اضطراري حالت په اندازه وي.ت وي ، چې د اضطرار حال
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کوم داخلي وظايفو لپاره ټول مصارف د او  اعتبارنامېد چکونو ادا کول او  3جاري حساب د -۳

 جايز دي سود نه بلل کيږي .کارکوونکي او تجار تر منځ تر سره کيږي د چې 

قرض چې ګټه ولري حرام  ګټې لپاره اعتباري حساب او هر ډول د حسابونه ، او  يعاديمد  -۴

 سودي معامالت بلل کيږي .

نظر هغه مهال ورکوو چې کله يې په اړه  په اړه بهمعامالتو بيلونو د مګر د بهرنيو مصرفي  -۱

 څيړنه بشپړه ش ي.

ي نو او دا چې په معاصر اقتصاد کې د بانکي سيستم اثر او فعاليت ښکاره دی او اسالم د هر  -۶

ټولنه )مجمع البحوث االسالمي( په دې  ونواسالمي بحثد نو ،ګټور ش ي د ساتنې غوښتنه کوي 

لټه کې ده څو ددې نظام يو بديل اسالمي بانکې نظام را منځته کړي او مسلمانو علماوو او د مال 

 .چې په دغه برخه کې خپلې هڅې وکړي  ي او اقتصاد خاوندانو ته بلنه ورکو 

تر سره  ۱۳۳۶په کال د کې فقه االسالمي غونډه چې په رياض کې د ذو القعدې په مياشت د او  

 صادر کړ :يې داس ې حکم شوه 

دا ښکاره سود چې ټاکلې شوې ګټې ځکه څخه هغو جملې  لهد ټولو سودي معامالتو لغو کول ،  -

ي توازن نش ي پرته اقتصادله مخنيوي  د هغهاقتصادي فعاليت لپاره ضررناک دی چې د دی او 

 . تلیرا

داس ې چې اسالمي بانکونو ته پراختيا ورکول په اسالمي هيوادونو کې  پر ځاید سودي بانکونو  -

 د شرعي احکامو موافق وي .ټول معامالت يې 

 د اسالم سياس ي نظام

وړاندې راته الره  هدقيق هچې د اسالم د سياس ي نظام په اړه يو  نه ديهيڅ څوک مونږ ته په انتظار 

 .او دا کار د يو اسالمي دولت له جوړيدو پرته امکان نلري  کړي 

 .انتظار نه دي چې د اسالمي تاريخ يو تصوير را ته وړاندې کړي په او هيڅ څوک مونږ ته  

 اذن يې وړاندې کوو. پهبله موضوع ده چې د هللا تعالی  هنو دا زمونږ د درس يو 

                                                            
تبا ش ي تاوان دي نه وي ځنې وايي چې جاري حساب د وديعت )امانت ( حکم لري خو داس ې نه ده ځکه په امانت کې تصرف کول نشته او کچېرې امانت په څه آفت سره چې قص - 3

رض يو شکل دی )علماء يې نشته مګر په جاري حساب کې بانک تصرف کوي او بل دا چې بانک داس ې ضامن بلل کيږي لکه د قرض په معامله نو دغه موجوده جاري حساب د ق

 ر وي .االکاديمية االسالمية ( يوازې د ضرورت پر مهال جايز بللی دی چې کله د پيسو په ساتلو کې د سر او مال خط
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ټولو يا ځنو په نه پلي کولو نه د دي چې  کرښ ېشرطونه او د اسالم د سياس ي نظام لپاره اصلي  

د دليل پرته بيانوو او زمونږ په باور د  شرطونهصحي کيږي مونږ دلته د هللا تعالی په اذن دغه 

 : دي کرښ ېشرطونه يا اسالم د سياس ي نظام لپاره دری اصلي 

 اسالمي شريعت . -۱

  . پورته کوي امت حق  -۲

 .  دفاع کوي واک له حق څخه  -۳

 اسالمي شريعت : -۲

دا ومومي چې کوونکی به فکر نظام څخه وي مګر  يځنې ګمان کوي چې دا مستعار لفظ به د پرد

او ددې لفظ لومړيتوب اسالم لره دی او اسالمي لفظ دی دغه لفظ د اشتقاق او داللت له مخې 

 .الحمدهلل چې د نورو څخه مخکې يو 

، حالل ګرځولو لغت د شرع له فعل څخه دی چې په لغت کې الرې ، نصاب ، امر « ريعة الش»د 

 . 3او حرام ګرځولو او قانون ته وايي

  ]هللا سبحانه وتعالی فرمايي: 
َ

يَن ال ذِّ
َّ
ْهَواَء ال

َ
ْع أ بِّ

َّ
ت
َ
 ت

َ
ْعَها َوال بِّ

اتَّ
َ
ْمرِّ ف

َ ْ
َن اْل يَعٍة مِّ رِّ

َ
ى ش

َ
َناَك َعل

ْ
مَّ َجَعل

ُ
ث

ُموَن 
َ
 2[َيْعل

كوه او ته د  روييپ ېنو ته د د ،برابر کړې  ېالره باند او بيا مونږ ته د دين په يوه روښانهژباړه: 

 .ي ېږ نه پوه ېمه كوه چ روييهغو خلقو د خواهشاتو پ

ُ ]او فرمايي:  
َّ

هِّ َّللا ْن بِّ
َ
ذ
ْ
ْم َيأ

َ
ينِّ َما ل ِّ

َن الدا ُهْم مِّ
َ
َرُعوا ل

َ
اُء ش

َ
َرك

ُ
ُهْم ش

َ
ْم ل

َ
  2[أ

ده  ړې هغه الره مقرر ك خهڅ نیله د ېد دوى لپاره ي ېشته چ كانیشر  ېد دوى لپاره داس  ایاژباړه: 

 .ى ړ اذن نه دى ك ېهللا د هغ ېچ

د کامل دين څخه چې د خپلو بنده ګانو د ټولو په اصطالح کې شريعت عبارت دی د هللا تعالی 

څخه د پوهې او ايمان نور ته چارو لپاره يې احکام او قواعد ټاکلي دي تر څو د ناپوهۍ او ګمراهۍ 

 ووځي .
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 د اسالمي نړۍ لپاره د فکري جګړې الرې 

 په سياس ی نظام کې د اسالمي شريعت شرطونه :

 د اسالم د سياس ي نظام لومړی شرط دا دی چې قانون به يې شريعت وي ، څه ډول شريعت ؟

داس ې شريعت چې تر نورو ټولو قوانينو لوړ وي او بل طاغوتي او وضعي قانون ورسره يو ځای 

نو په يو نظام کې د شريعت د پلي کولو ه ټولو برخو کې عملي شوی وي شوی نه وي او د نظام پ

 لپاره دری شرطونه دي که يو هم پکې نه وي نو بيا دا ډول نظام اسالمي نظام نه بلل کيږي :

 په پيل هللا تعالی لره وي : به دا چي شرع  -اول 

ينِّ َما ]هللا سبحانه وتعالی فرمايي:  ِّ
َن الدا ْم مِّ

ُ
ك
َ
َرَع ل

َ
ْيَك ش

َ
ل ْوَحْيَنا إِّ

َ
ي أ ذِّ

َّ
وًحا َوال

ُ
هِّ ن ی بِّ

ْيَنا  َوص َّ َوَما َوصَّ

يهِّ  وا فِّ
ُ
ق رَّ

َ
َتف

َ
 ت

َ
يَن َوال ِّ

يُموا الدا قِّ
َ
ْن أ

َ
ی أ يس َ ی َوعِّ

يَم َوُموس َ ْبَراهِّ هِّ إِّ  3[بِّ

هغه تاسو لپاره هغه دین مقرر كړى دى چې د هغه وصیت يې نوح ته كړى و او هغه چې }ژباړه: 

ی ته كړى و، چې  ی او عیس ٰ مونږ تا ته وحي كړى دى او هغه چې مونږ د هغه وصیت ابراهیم او موس ٰ

 .{كې مه مختلف كېږئ  هغهتاسو دین قايم كړئ او په 

او  کموځد  ېچ وي لره  یهغه هللا تعالبه کم ح ید شرع ، تحليل ، تحريم ، أمر او نهمطلب دا چې 

 . یآسمانونو مالک او واکدار د

ِّ هللا تعالی فرمايي : ]
ا
 َّللِّ
َّ
ال ُم إِّ

ْ
ُحك

ْ
نِّ ال [ يعنې حکم نشته مګر يوازې هللا لره ) د شرع ، قانون ، حالل ، حرام ، إِّ

 أمر او منع حکم يوازې هللا تعالی لره دی ، يوازې د هللا تعالی لخوا راليږل شوی اسالمي شريعت دی( . 

 نه شريکوي بلکي د هغه پيروي به کوي . یش  ول ډ څسره هي یبه د هللا تعال ېکار ک  ېپه د او

او يا ظني قطعې دليل پکې نه وي وي شوې نه اشاره ورته کې په شريعت چې  کې ومسائل او په کومو

 : کولو حکم ورکړی دیاجتهاد د  اسالمي شريعتدليل راغلی وي نو په هغه کې 

يَن يَ هللا تعالی فرمايي: ] ذِّ
َّ
َمُه ال َعلِّ

َ
ْنُهْم ل ْمرِّ مِّ

َ
ي اْل ْولِّ

ُ
ى أ

َ
ل ُسولِّ َوإِّ

ى الرَّ
َ
ل وُه إِّ

ْو َردُّ
َ
ْنُهْم َول ُه مِّ

َ
ون

ُ
ط  .2[ْسَتنبِّ

  ېيكه هغه  اوژباړه: 
ً
پيغمبر او خپلو چارواكو ته رسولى وى، نو د دوى استنباط كوونكي به حتما

 .پوه شوي وو  ې پر 
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 د اسالمي نړۍ لپاره د فکري جګړې الرې 

په رڼا وروسته د شريعت ابتدايي نه دی بلکي د هللا تعالی د شريعت کې اجتهاد د شريعت په شان 

 . يد د احکامو را ايستل او بيانول کې 

تر سره کيږي او اجتهاد کوونکي به د اجتهاد کولو شرعي کي يعنې: اجتهاد د اسالمي شريعت په رڼا 

 اهلیت لرونکي وي .

 او بل قانون به ورسره تړل شوی نه وي: د هللا تعالی شريعت به لوړ  -دوهم شرط 

هغه څخه د تونو او قوانينو څخه لوړ وي او عيد هللا تعالی شريعت او قانون به د نورو ټولو شر 

، او بل قانون به ورسره یو ځای شوی نه وي او لکه مخکې  به هيڅ قانون او شريعت لوړ نه وي 

قضاء پورې به محدود نه وي بلکي ټولو اړخونو لره به شامل تر مو چې اشاره ورته وکړه يوازې 

  .وي 

 :چې د هللا تعالی شريعت به لوړ وي  په ډيرو نصوصو کې په دې باندې ټينګار شوی دی

َيا ]:  هللا تعالی فرمايي
ْ
ُعل

ْ
َي ال ِّ هِّ

َّ
 َّللا

ُ
َمة لِّ

َ
 [.َوك

کلماتو جامع لفظ د لفظ د هللا تعالی « کلمة»هللا تعالی شريعت به عالي او لوړ وي ځکه د د  :يعنې

 .دی او د کلماتو څخه مطلب شريعت دی 

ِّ  : "فرمايلي صلى هللا عليه وسلم -رسول هللا  
َّ

يلِّ َّللا ي َسبِّ ُهَو فِّ
َ
ى ، ف

َ
ْعل

َ
ِّ أ

َّ
 َّللا

ُ
َمة لِّ

َ
وَن ك

ُ
َتك َل لِّ

َ
ات
َ
 3" َمْن ق

 ژباړه: څوک چې هللا تعالی د دين د لوړوالی په نيت جنګيږي نو هغه د هللا د الرې مجاهد دی .

ُموا ] او هللا تعالی فرمايي : ِّ
دا
َ
ق
ُ
 ت
َ
يَن آَمُنوا ال ذِّ

َّ
َها ال يُّ

َ
يٌع َيا أ َ َسمِّ

َّ
نَّ َّللا  إِّ

َ ُقوا َّللاَّ هِّ َواتَّ ِّ َوَرُسولِّ
َّ

َبْيَن َيَديِّ َّللا

يٌم   2[َعلِّ

 ېاندړ مه و  ېدى! تاسو د هللا او د هغه د رسول په مخك ىړ راو  ېي مانیا ېاى هغو كسانو چ}ژباړه: 

 .{پوه دى هښ دونكى،ېاور  هښهللا  شكهېب ئ،ېږ ر ېاو له هللا نه وو  ئ،ېږ ك

هللا او د هغه د رسول پر وړاندې به هيڅ رأی ، شرع او قانون او نظام مخکې نه د مطلب دا چې 

 د هللا تعالی شريعت به لوړ وي . وي بلکي

َجهْ ]او فرمايي:  
َ
ْولِّ ك

َ
ق
ْ
ال ُه بِّ

َ
ْجَهُروا ل

َ
 ت

َ
ِّ َوال

يا بِّ
ْوَق َصْوتِّ النَّ

َ
ْم ف

ُ
ك
َ
ْصَوات

َ
ُعوا أ

َ
ْرف

َ
 ت

َ
َمُنوا ال

َ
يَن آ ذِّ

َّ
َها ال يُّ

َ
رِّ َيا أ

ُعُروَن 
ْ
ش

َ
 ت

َ
ُتْم ال

ْ
ن
َ
ْم َوأ

ُ
ك
ُ
ْعَمال

َ
 أ
َ
ْحَبط

َ
ْن ت

َ
َبْعٍض أ ْم لِّ

ُ
ك  3[َبْعضِّ
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 د اسالمي نړۍ لپاره د فکري جګړې الرې 

پل اوازونه د نبي د اواز له پاسه مه پورته دى! تاسو خ ىړ راو  ېي مانیا ېاى هغو كسانو چ}ژباړه: 

نورو سره د اواز  نوځیله  نوځیكوئ، او مه ده ته په اوچت اواز خبره كوئ، لكه ستاسو د 

 .{ستاسو عملونه به برباد ش ي او تاسو به پوه نه وئ  ېچ ېوج ېاوچتولو په شان۔، له د

رسول هللا پر وړاندې خپل غږونه مه پورته کوئ او دا معقوله نه ده د آیت معنی دا ده چې  د دغه

چې د رسول هللا صلی هللا عليه وسلم پر وړاندې د مادي صوت پورته کول حرام وي خو د معنوي 

بلکي د ، څخه لوړ جايز وي  ېد رسول هللا د شرعبه صوت پورته کول لکه شرع ، رأی او نور 

َهَوى، ]ځکه چې د هغه خبرې خو وحی ده :دي ،معنوي صوت پورته کول هم حرام 
ْ
ُق َعنِّ ال َوَما َيْنطِّ

 َوْحٌي ُيوَحى 
َّ

ال ْن ُهَو إِّ  . 2[إِّ

لپاره چې د اسالمي شريعت پلي کول قبلوي عجيب ښکاره کسانو د هغو  هکيدای ش ي دا شرطون

اسالمي ليکلي وي چې يې  ش ي مګر د هغو کسانو لپاره به ضرور وي چې پخپل آساس ي قانون کې

 شريعت اصلي مصدر دی نو د هغه سره د نورو قوانينو تړل جايز دي .

او يا ځنې نورو د وضعي او عرفي قانون څخه وروسته اسالمي شريعت دريم مصدر ګرځولی دی 

دي او يا يې د هللا تعالی د شريعت  ي نو هغوی نور شريعتونه د هللا تعالی پر شريعت ور لوړ کړ 

شريعت نه دا شيان خو ر شريعتونه يو ځای کړي دي په دې بهانه چې سره پر ځنو برخو کې نو 

 .په واضح توګه بیان کړي هغه شريعت اسالمي دي بيان کړي او حال دا چې 

 نظام .نظام ، تولنيز نظام او سياس ي  ياو همداس ې اقتصاد نظاملکه بانکي  

شريعت به لوړ وي نو تعالی نو د دغو شرايطو بيان ضروري دی کله چې مونږ دا وايو چې د هللا 

ډ نه وي او هيڅ شريعت به ورڅخه لوړ نه وي نو ګور سره به ددې معنی دا ده چې هيڅ شريعت 

  اسالمي ووايي .ته هغه به شرعې نظام نه وي که څه هم ځان وي نو که داس ې 

 :دريم شرط : د هللا تعالی د شريعت تطبيق به شامل وي 

جزيي به نه وي د هللا تعالی شريعت شامل دی عقيدې د هللا تعالی د شريعت تطبيق به شامل وي  

نو هغه شامل نظام دی چې هيڅ لره ، اخالقو لره او همداس ې شامليږي شعائرو او معامالتو 

 ويش او تجزیه نه مني :
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 د اسالمي نړۍ لپاره د فکري جګړې الرې 

د ي دي نو پر ځنو نورو کلکې شو يې ځکه هغه يو کامل ساختمان دی چې ځنې برخې  فطرت :

ودل داس ې دي لکه د ساختمان د ځنو برخو نړول که څه ښشريعت د ځنو برخو لرې کول او پري

 .له کاملې دندې څخه عاجز کيږي  وټول ونه نړول ش ي خو د ځنو برخو په نړولهم 

او يا دا کامله او پوره شفاء ده ، نو د ځنو درملو پريښودلو سره شفاء نه حاصليږي او مرض نور 

 تيږي . هم زيا

 هيڅ ډول تجزيه نه قبلوي ، ځکه چې هللا سبحانه وتعالی اسالم يو کامل 
ً
او دا )شريعت( شرعا

 نشوپر بل څه سره  ول او د هغه د يوې برخې پرې کول او د يوې برخې بدلشريعت ګرځولی دی 

هللا اسالم ووايو يا په هغه باندې هللا تعالی زمونږ څخه راض ي ش ي ځکه چې ته کوالی چې هغه 

ُ ] تعالی مونږ د دغه ډول فتنې څخه منع کړي يو :
َّ

َزَل َّللا
ْ
ن
َ
ُنوَك َعْن َبْعضِّ َما أ ْن َيْفتِّ

َ
ْرُهْم أ

َ
َواْحذ

ْيَك 
َ
ل  .3[إِّ

تا  ېچ وي،ړ )حكمونو( نه وا نوځیدوى تا له  ېنه( چ ېاو ته له دوى نه محتاط اوسه )هس }ژباړه: 

 .{دي ي ړ ته هللا نازل ك

  په اړه فرمايي : او ددې وروسته د تجزيې

ُنوَن  ] ْوٍم ُيوقِّ
َ
ق ًما لِّ

ْ
ِّ ُحك

َّ
َن َّللا ْحَسُن مِّ

َ
وَن َوَمْن أ

ُ
ةِّ َيْبغ يَّ لِّ َجاهِّ

ْ
َم ال

ْ
ُحك

َ
ف
َ
 2[أ

 هښ رډې وكڅله هللا نه )بل(  ېكولو ك  صلهیاو په ف ي؟ړ غوا صلهیف تینو دوى د جاهل ایا}ژباړه: 

 !{.كوي  نيقی ېدى، د هغه قوم لپاره چ

 چېلکه د غير هللا څخه  يغير هللا څخه د نظام ځنې برخې اخلي داس ې د پس هغه کسان چې د

او هللا تعالی د حکم څخه  يد جاهليت پر حکم باندې راض ی شوی د دا کسانټول نظام اخلي نو 

، »په حديث شريف کې راغلييې سر غړونه کړې ده  ِّ
َّ

ْن ُحُدودِّ َّللا ٍ مِّ
اَعُتُه ُدوَن َحدا

َ
ف

َ
ْت ش

َ
َمْن َحال

ْد 
َ
ق
َ
َ ف

َّ
   2«َضادَّ َّللا

د هللا تعالی هغه کس شفاعت کوي نو کې څوک چې د هللا تعالی د حدودو څخه په يو حد }ژباړه : 

 . {حکم مات کړ او يا هغه د هللا تعالی پر وړاندې د جنګ اعالن وکړ
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 د اسالمي نړۍ لپاره د فکري جګړې الرې 

اس ې فکر وکړئ هغه څوک چې د تدا يوازې په يو حد کې د سپارش کولو او شفاعت خبره ده نو 

د په ښکاره توګه  وی عملي کولو پر وړاندې خنډ دی او يا يې هيڅ نه عملي کوي نو هغ حدودو د

 هللا تعالی د دين پر وړاندې جګړه پيل کړې ده .

ي کول دښمناو د هللا او د هغه د رسول سره د هللا تعالی د شريعت تجزيه کول فتنه ، جاهليت  نو

 .دي 

د به لنډه دا چې د اسالم د سياس ي نظام لپاره به لومړی مصدر اسالمي شريعت وي او شريعت 

او د کوم بل طاغوتي قانون سره به جمع شوی نه وي او د نورو ټولو قوانينو څخه لوړ وي 

 اسالمي شريعت تطبيق به شامل وي .

 او وروسته بيا مؤلف رحمه هللا د ابی حازم قصه را نقلوي :

مدينې منورې ته الړ او هلته څو ورځې پاتې شو ، له د حج په سفر ليمان بن عبدامللک يو ځل س

خلکو يې پوښتنه وکړه دلته داس ې څوک شته چې د رسول هللا صلی هللا عليه وسلم له اصحابو 

 سره يې مالقات شوی وي ، خلکو ابی حازم ور وښود .

 سليمان بن عبداملالک هغه را وغوښت .

 (؟ : مونږ ولې د مرګ څخه بد وړو )مرګ نه خوښوو وويلورته  عبدامللک

او دنيا مو آباده کړې ده نو ځکه دا  ی ابي حازم په ځواب کې وويل: ځکه چې آخرت مو خراب کړ 

 ته الړ شو . ۍآبادۍ څخه خرابد بد ګڼو چې 

 ! د هللا تعالی سره به مو وړاندې والی څنګه وي ؟ عبدامللک پوښتنه ورڅخه وکړه

ور ته لکه غايب او مسافر چې خپل اهل وي ای امير املؤمنين ! نيک کس به داس ې  :ويلو ابی حازم 

 ګرځي او بد کس به داس ې وي لکه تښتيدلی غالم چې خپل بادار ته ورګرځي . 

 هللا تعالی په نزد به څنکه وم ؟د ل او ويې ويل : نه پوهيږم چې ړ نو سليمان وژ 

 کتاب ته وړاندې کړه چې فرمايي : ابو حازم وويل : خپل ځان د هللا تعالی

يٍم "  . ي َجحِّ فِّ
َ
اَر ل ُفجَّ

ْ
نَّ ال يٍم، َوإِّ عِّ

َ
ي ن فِّ

َ
ْبَراَر ل

َ
نَّ اْل  " إِّ

 سيلمان وويل : د هللا رحمت چيرته دی ؟

 ابو حازم وويل : نيکانو ته ډير نږدې دی .



 د اسالمي نړۍ لپاره د فکري جګړې الرې 

خپله غلطي را  او ددې څخه وروسته يې پوښتنه وکړه زما د خطاء او غلطۍ په اړه څه وايي )ما ته

 وښيه ( ؟

نو د مسلمانانو د مشورې پرته د تورې په زور له خلکو څخه پاچاهي رو ستا پلابو حازم وويل : 

 . 3تاس ې څخه خوښ نه دي لهخلک اخستې او 

کولو لپاره دا شرطونه دي  ينو د اسالمي شريعت قيام په دې توګه دی او يا د اسالمي شريعت پل

ساتنې لپاره ځواک د ړي چې د هغه کاسالمي نظام لپاره دا اړتيا ده چې داس ې يو امت رامنځته د او 

 پيدا کړي نو دا هغه شرايط دي چې تفصيل ته يې اړتيا ده :  

 

 : پورته کوي )حق قبلوي(حق دوهم : امت 

ِّ ]هللا سبحانه وتعالی فرمايي:
َحقا

ْ
ال  َيْهُدوَن بِّ

ٌ
ة مَّ

ُ
ْقَنا أ

َ
ل
َ
ْن خ مَّ وَن َومِّ

ُ
ل هِّ َيْعدِّ  2[َوبِّ

 يښیالر  غهېپه حقه سره ن ېده چ لهډ وهیدي؟  ي ړ ك دایپ ږمون ېچ خهڅاو له هغو كسانو }ژباړه: 

 .{)حق( سره انصاف كوي  ېاو په د

کې  دوی ورته ټاکلي کچېرې په يې دا امت هللا تعالی تر ټولو امتونو غوره ګرځولی دی داس ې شرايط 

 هميشنۍ نعمت وليکي.د دوی لپاره به دغه شرايط رامنځته ش ي نو هللا تعالی 

سره بدلون  دد واک او واکدارانو ښتونو او مصيبتونو محکوميتونو ياسالمي امت د سختو ازم 

 او د هللا تعالی په مرسته يې د هللا تعالی کتاب )قرآن( وساتلو .سره الحمدهلل باقي پاتې شو 

 نه امام لره .ده نو د امامانو څخه د يو امام خبره سمه ده چې وايي : په اسالم کې پاکي امت لره 

 او دا وينا سمه ده چې : 

د هللا تعالی د کتاب وروسته اسالمي امت د هللا تعالی د سترو نښانو څخه يوه نښه ده کچېرې د 

نو نن به يې هيڅ وجود  ی تعصب سره مخ شوی و  اواسالمي امت په شان بل امت د داس ې فريب 

 نه لرلو .

هغه امت چې د ابو بکر او عمر او عثمان او علي او عمر بن عبدالعزيز رض ی هللا عنهم په څير 

 .حاکمان يې وړاندې کړي دي
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 د اسالمي نړۍ لپاره د فکري جګړې الرې 

باعمله علماء يې او هغه امت چې د ابو حنيفه ، مالک ، شافعي او احمد رحمهم هللا په څير  

ن ]هغوی وروسته نور : د وړاندې کړي او  ْنُهم مَّ مِّ
َ
ْيهِّ ف

َ
َ َعل

َّ
وا َما َعاَهُدوا َّللا

ُ
يَن رَِّجاٌل َصَدق نِّ مِّ

ْ
ؤ
ُ ْ
َن امل مِّ

 
ً
يال ْبدِّ

َ
وا ت

ُ
ل ُر َوَما َبدَّ ن َينَتظِّ ْنُهم مَّ ْحَبُه َومِّ

َ
ی ن ض َ

َ
   3[ق

له هللا  ېي ېپه هغ ېچ لهړ ك ایتښر  ېهغه خبره ي ېدي چ ي ړ س ېداس  ېنځی ېپه مومنانو ك }ژباړه: 

 ېپه دوى ك  ېنځیخپل نذر )عهد( او  ړك ېپوره ي ېهغه دي چ ېپه دوى ك  ېينځنو  ؤ ى ړ سره عهد ك

 . {ليیتبد ېڅه ،ړې نه ده ك ليی( تبدېانتظار كوي او دوى )په خپله خبره ك  ېهغه دي چ

 .ځوانان يې وړاندې کړي  ينکتاو هغه امت چې د عبدهللا په څير 

ای  :هو لويويې  !وويل : ای هارون  په حج کې د طواف کولو پر مهالماشوم عبد هللا العمري  يتنک

معلوم دی ، پوه ته : څومره خلک دلته وينې چې شمير يې يوازې هللا تعالی  عبدهللا ورته وويل !کاکا

ورڅخه پوښتل کيږي مګر به ځان په اړه شه چې هر څوک به د خپل ځان حساب ورکوي او د 

 .پوښتنه به در څخه کيږي خلکو يوازې ته يې چې ددې ټولو 

 للدموع»
ً

 .« فبكي هارون وجلس ،  فجعلوا يعطونه منديال

 .(د اوښکو پاکولو لپاره دسمال ورکړ شوته ل او کيناست او هغه ړ نو هارون وژ )

د مستحق ګرځي نو « الحجر»او بيا يې ورته وويل : کوم کس چې پخپل مال کې بيړنی وي نو هغه د 

 . 2به څه حال وي چې د مسلمانانو په مالونو کې بيړنی وي کس هغه 

دی مګر اوس را ويښ شوی دی  کمزوری او شوی که څه هم اسالمي امت اوس مهال تجزيه 

پکې را پيل شوی دي( چې زيات وخت ته ضرورت نه لري  اسالمي خوځښتونه)اسالمي ويښتيا او 

  .هغه درک کړي او د هغه په اړه يې خبرداری ورکړی دی ينومستشرقځنو 

او مونږ دې ته حاجت لرو تر څو د دغه امت ځانګړتياوو ته په بيړه سره اشاره وکړو او د کامل 

 بحث او څيړنې لپاره به بل ځای ورته اشاره وکړو .

 هللا تعالی باندې ايمان :پر  لومړی 

 او پر هللا تعالی باندې داس ې ايمان چې پر توحيد والړ وي .

 .توحيد او تثليث تر منځ به نږدېوالی نه وي او د 
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 د اسالمي نړۍ لپاره د فکري جګړې الرې 

 .وي نه نږديوالی به او د توحيد او شرک تر منځ  

 ېوالی نه وي .داو همداس ې د توحيد او نورو فاسدو عقائدو تر منځ به نږ  

 :أمر باملعروف او نهی عن املنکر  دوهم

 د اسالمي امت او اسالمي نظام له سترو ځانګړتياوو څخه أمر باملعروف او نهی عن املنکر دی.

 .ن املنکر لپاره اصل شريعت دی او أمر باملعروف او نهی ع

 هر هغه کار معروف )نيک ( دی چې هللا تعالی او د هغه رسول هللا صلی هللا عليه وسلم معروف

ګرځولی وي او ناوړه او منکر هر هغه کار دی چې هللا تعالی او د هغه رسول هللا منع ورڅخه کړې 

 وي.

 وي : والړ  ييووال دريم امت به پر 

نَّ  ]: ، هللا سبحانه وتعالی فرماييباندې والړ وي  ييووال پرد توحيد د عقيدې تر څنګ به امت  إِّ

اْعُبُدونِّ 
َ
ْم ف

ُ
ك ا َربُّ

َ
ن
َ
 َوأ

ً
َدة  َواحِّ

ً
ة مَّ

ُ
ْم أ

ُ
ُتك مَّ

ُ
هِّ أ  .3[َهذِّ

نو تاسو زما  م،یدى او هم زه ستاسو رب  نید وی ېدى، چ نیهمدا ستاسو د شكهېبژباړه: 

 .عبادت كوئ 

 دي په دې باندې هللا تعالی حکم نه دی کړی  اجنبي تپولې او سرحدا یاوسني جنسيتونه او اوسن

 وو .همدې ځانګړتيا په وجه کامياب  امت يو امت دی چې مخکې د، 

: د هغه طرف ته  ييجناب رسول هللا صلی هللا عليه وسلم د جاهيلت قوم پرستي رد کړې او فرما

 دغه ډول بلنه رد کړې .يې انصارو او مهاجرو تر منځ د بلنه خبيثه بلنه ده ، او 

بل کس آواز وکړ اي مهاجرينو !  کړ ای انصارو! اوو او آواز يې د قوميت خواته بلنه وکړه  کساو يو ځل يو 

غصه شو ويې فرمايل : آیا تاس ې جاهليت ته بلنه کوئ او حال سخت په جناب رسول هللا صلی هللا عليه وسلم 

 .دا چې زه ستاس ې په منځ کې يم 

 تائيد کړه :په دې باره کې آيتونه نازل شول او د رسول هللا صلی هللا عليه وسلم وينا يې 
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 د اسالمي نړۍ لپاره د فکري جګړې الرې 

ْم  ] هللا سبحانه وتعالی فرمايي:
ُ
وك َتاَب َيُردُّ كِّ

ْ
وا ال

ُ
وت
ُ
يَن أ ذِّ

َّ
َن ال يًقا مِّ رِّ

َ
يُعوا ف طِّ

ُ
ْن ت َمُنوا إِّ

َ
يَن آ ذِّ

َّ
َها ال يُّ

َ
َيا أ

ْم َرُس 
ُ
يك ِّ َوفِّ

َّ
َياُت َّللا

َ
ْم آ

ُ
ْيك

َ
ى َعل

َ
ْتل

ُ
ُتْم ت

ْ
ن
َ
ُفُروَن َوأ

ْ
ك
َ
 ت
َ
ْيف

َ
رِّيَن، َوك افِّ

َ
ْم ك

ُ
ك يَمانِّ ُه َبْعَد إِّ

ُ
 .  3[ول

خبره  ېلډ ې و ید  ېتاسو په اهلِّ كتابو ك  ې ر ېدى! كه چ ىړ راو  ېي مانیا ېاى هغو كسانو چ}ژباړه: 

 هګنڅاو تاسو  ي،ړ كافران ك اینه پس ب وړ راو  مانیومنئ )، نو( هغه به تاسو لره ستاسو له ا

 همد هغه رسول ) ېاو په تاسو ك  ي ېږ تالوت ك تونهیتاسو ته د هللا ا ئ،ی ېاو تاسو چ ئ،ېږ ك انكافر 

 . {موجود( دى

او همدا راز فرقې او ډل بازۍ ، قوميت او پولې د جاهليت او کفر څخه دي په اسالم کې د ايمان 

 ورورولي ده :

ُمو ] ُموَن، َواْعَتصِّ ُتْم ُمْسلِّ
ْ
ن
َ
 َوأ

َّ
ال  إِّ

نَّ
ُ
ُموت

َ
 ت

َ
هِّ َوال اتِّ

َ
ق
ُ
َ َحقَّ ت

َّ
ُقوا َّللا َمُنوا اتَّ

َ
يَن آ ذِّ

َّ
َها ال يُّ

َ
ِّ َيا أ

َّ
َحْبلِّ َّللا ا بِّ

 
ُ
ل
ُ
 َبْيَن ق

َ
ف

َّ
ل
َ
أ
َ
ْعَداًء ف

َ
ْنُتْم أ

ُ
 ك

ْ
ذ ْم إِّ

ُ
ْيك

َ
ِّ َعل

َّ
 َّللا

َ
ْعَمة ُروا نِّ

ُ
ك
ْ
وا َواذ

ُ
ق رَّ

َ
ف
َ
 ت

َ
يًعا َوال هِّ َجمِّ ْعَمتِّ نِّ ْصَبْحُتْم بِّ

َ
أ
َ
ْم ف

ُ
ك وبِّ

َواًنا 
ْ
خ  2[إِّ

 دلوېر ېله هغه نه د و  ېچ هګنڅ ئ،ېږ ر ېدى! له هللا نه وو  ىړ راو  ېي مانیا ېاى هغو كسانو چ}ژباړه: 

 ۍاو تاسو د هللا په رس  ، ئیتاسو مسلمانان  ېچ ېحال ك  ېپه د رګحق دى او تاسو مه مرئ م

 پر ېچ ئ ړ ك ادیمه او د هللا )هغه( نعمتونه را  ئ ېږ لېاو سره ب ئ ړ ك ېخښ ېولګ( په جمع سره منول ټ)

 تړښجو  ځنیتر م ونوړ هللا ستاسو د ز  ایَوئ، ب منانښتاسو د ېشوي دي، كله چ ېتاسو باند

 . {شوئ  هڼ( نعمت سره تاسو ورو ېراوسته، نو د هغه په )د

 اړيکه ستايلي ده ، د مهاجرينو په اړه فرمايي : ۍورورولد د امت کې او هللا تعالی پخپل کتاب 

ِّ َورِّْضَوا]
َّ

َن َّللا  مِّ
ً

ْضال
َ
وَن ف

ُ
ْم َيْبَتغ هِّ ْمَوالِّ

َ
ْم َوأ يارِّهِّ ْن دِّ رُِّجوا مِّ

ْ
خ

ُ
يَن أ ذِّ

َّ
رِّيَن ال َهاجِّ

ُ ْ
َراءِّ امل

َ
ُفق

ْ
ل ًنا َوَيْنُصُروَن لِّ

وَن 
ُ
ق ادِّ َك ُهُم الصَّ ئِّ

َ
ول
ُ
ُه أ

َ
َ َوَرُسول

َّ
 2[َّللا

له خپلو كورونو او خپلو مالونو  ېهجرت كوونكو لپاره دي چ رويمالونه( د هغو فق)دغه }ژباړه: 

او د هللا او د هغه  وي ټدوى د هللا فضل او رضامندي ل ېچ ېحال ك  ېشوي دي، په داس  ستلېنه ا

 .{دي نيیتښد رسول مدد كوي۔، همدغه كسان ر 

 انصارو په اړه فرمايي :د او 
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 د اسالمي نړۍ لپاره د فکري جګړې الرې 

ي ُصُدورِّ  ] ُدوَن فِّ  َيجِّ
َ

ْم َوال ْيهِّ
َ
ل وَن َمْن َهاَجَر إِّ بُّ ْم ُيحِّ هِّ ْبلِّ

َ
ْن ق يَماَن مِّ ِّ

ْ
اَر َواإل ُءوا الدَّ َبوَّ

َ
يَن ت ذِّ

َّ
 َوال

ً
ْم َحاَجة هِّ

 
ٌ
َصاَصة

َ
ْم خ هِّ اَن بِّ

َ
ْو ك

َ
ْم َول هِّ ُفسِّ

ْ
ن
َ
ى أ

َ
ُروَن َعل ثِّ

ْ
وا َوُيؤ

ُ
وت
ُ
ا أ مَّ  .3[مِّ

 ې( ك نهیپه دغه كور )مد ې( نه مخكنویدوى له دغو )مهاجر  ېاو د هغو كسانو لپاره دي چ} ژباړه: 

 ى ړ هجرت ك ېدوى ته ي ېكوي چ نهیدوى له هغو كسانو سره م -دى ولىین اىځ ېك  مانیاو په ا

 ېغصه )او حسد( نه مومي د هغه )مال( په وجه چ ېڅه ې( ك ونوړ )ز  نویدى۔ او دوى په خپلو س

وركوي  حی)هجرت كوونكو ته( ترج ېباند انونوځ لوپشو او دوى په خ ى ړ ( ته وركنویدغو )مهاجر 

 . {)او حاجت مندي( وي  يګتن ېكه په دوى باند رګا

 هللا :»او همدا راز لومړی اسالمي دولت چې جوړ شوی نو هغوی ويل چې 
ا

 « ال إله إال

هيڅ يې ته سرحداتو او قوميت  ،لو و پرته د وطن او قوميت له توپير څخه او پرتله له دې چې پ

 ځل لپاره يې همداس ې جوړ کړو .دوهم د اعتبار نه ورکولو نو زمونو لپاره ښايي چې 

 ه کوي:تنڅخه دفاع او د حق ساواک به د حق  -دريم 

ه تنداس ې واک وي چې د حق سا،  پورته کړي وايو : چې بايد داس ې يو امت وي چې هغه حق  نږمو  

 هغه پرته منځته نش ي راتالی :له به دوه شيان تر سره کوي چې او نظام وکړي دا واک 

 :د هللا تعالی د شريعت قيام  -۲

واک بل غير شرعې  کومپرته  که د هغهيعنې ددې واک او سلطې بنسټ به اسالمي شريعت وي او  

هغه پر وړاندې جهاد واجب دی تر څو په هغه طريقه د هللا تعالی شريعت قايم ش ي په د وي نو 

 ومه طريقه مو چې اشاره ورته وکړه .ک

 :د مسلمانانو د رضايت او خوښ ۍ پر بنسټ به والړ وي  -۱

 په الندې توګه دي :يې چې ددې لپاره زيات دالئل دي چې ځنې  

 َعْن ] :: په اسالم کې د معامالتو بنسټ پر رضايت او خوښ ۍ والړ دی (الف 
ً
َجاَرة وَن تِّ

ُ
ك
َ
ْن ت

َ
 أ

َّ
ال إِّ

ْم 
ُ
ْنك َراٍض مِّ

َ
 [.ت

 امامت او خالفت د خليفه او رعيت تر منځ يو عقد او تړون دی چې رضايت پکې شرط دی .

                                                            
 . ۳سوره الحشر: - 3



 د اسالمي نړۍ لپاره د فکري جګړې الرې 

لپاره رضايت الزم دی لکه : د ملانځه امامت «امامة الصغری »: لکه څنګه چې د کوچني امامت  (ب

الزم دی رضايت چې د مسلمانانو امامت لپاره « لکبری امامة ا»نو په طريقه اولی د ستر امامت 

  .دی

  ]په دليل د دغه قول د هللا سبحانه وتعالی :او :  (ج
ْ
يُعوا طِّ

َ
َ َوأ

ا
 َّللا

ْ
يُعوا طِّ

َ
 أ
ْ
يَن آَمُنوا ذِّ

َّ
َها ال يُّ

َ
َيا أ

ْم 
ُ
نك ْمرِّ مِّ

َ
ي اْل ْولِّ

ُ
ُسوَل َوأ  3[الرَّ

ای مؤمنانو ! د هللا تعالی پيروي وکړئ او د رسول هللا پيروئ وکړئ او د خپلو مشرانو او  اړه :ژب

 علماوو پيروئ کوئ .

نو دا آیت داللت کوي په دې باندې چې د امام او دولت د اطاعت لپاره لومړی شرط دا دی چې 

او د وافق وي ، يعنې حکومت او سلطنت به يې د شرعې م ي هغه به د اسالمي شريعت قيام کړی و 

رضايت پرته نش ي د چې  باندې داللت کوي چې هغه رضايت دیلفظ په دوهم شرط « منکم»

 کيدای .

ځکه چې رسول هللا صلی هللا عليه وسلم د سياست په برخه کې د دغه بنسټ ځای پر ځای : (د 

لکه د لومړی عقبه او دوهم عقبه په بيعت کې سره له دې چې رسول هللا صلی  کړی کولو کوښښ 

هللا عليه وسلم د خلکو رضايت ته اړتيا نه لرله مګر ددې حرص ورسره وو تر څو د اسالمي دولت 

 .بنسټ ايښودونکی د مسلمانانو رضايت تر السه کړي 

تر السه يې د مسلمانانو رضايت  هغه څخه وروسته د خلفاء راشدينو دوره چې له: او بيا  ( ه

 دا د پوره تفصيل ځای نه دی.هغه وروسته چې  لهبيا کړی وو او 

 من غير مشورٍة من ": واييعمر بن الخطاب رض ی هللا عنه څخه روايت دی چې 
ً

فمن بايع رجال

 املسلمين ،  فإنه ال بيعة له ".

مشورې پرته امام وټاکل ش ي نو هغه لره بيعت  لهبيعت او د مسلمانان  لهکه يو څوک }ژباړه : 

 .{نشته 

، کله چې هغه د  ې ه تګلياره پلي کړ ناو همداس ې عمر بن عبدالغزيز د عمر بن خطاب رض ی هللا ع

اْلمر من غير رًضا مني ،  وال  أيها الناس ،  لقد ابتليت بهذا"مسلمانانو امير وټاکل شو ویې ويل : 

 قد خلعت ما في أعناقكم من بيعٍة ،  فاختاروا ْلنفسكم".مشورة من املسلمين ،  وإني 
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 د اسالمي نړۍ لپاره د فکري جګړې الرې 

 زه په دغه کار مبتالء شوی يم پرته زما له خوښ ې او پرته د مسلمانانو له }ژباړه: 
ً
ای خلکو ! يقينا

 . {مشورې ، نو تاس ې مو خپل بيعت واخلئ او د ځانونو لپاره بل څوک وټاکئ

 : مونږ ټول پر تا راض ي يو او ته زمونږ امير يې .خلکو ددې خبرې له اوريدو سره پر يو عږ وويل 

وروسته د هغه څخه وضعيت د خلفاء راشدينو په شان وو چې واک د هللا تعالی د شريعت او بيا 

د مسلمانانو د رضايت پر بنسټ وو ، او په هر دولت کې چې دا شرطونه نه وي که هغه په هر 

نظام نه بلل کيږي او کچېرې يو شرط پکې نه وي نو  ينامه وي خالفت ، امارت او امامت شرع

 نور تفصيل ځای دا نه دی.د مشروعيت له السه ورکوي او  يشرع

 او په پای کې

هر وخت يې چې د خپل رب په حکم سره دا د هللا تعالی شريعت دی چې يوه پاکه ميوه ده 

داس ې الهي شريعت او ورکوي او لکه څنګه مو چې په ډيرو ځايونو کې اشاره ورته وکړه دا 

 قانون دی چې هيڅ ويش او تجزيه نه مني .

او د دولت دنده په ټولو برخو کې دوه برابره ده چې له يو اړخ څخه مثبت چې د رعيت لپاره 

 .پالوونکی ، الرښوونکی او په وينا ، توره او نورو بڼو ساتوونکی دی 

او کورونو کې د تربیې ، حدودو او چې د خپرولو او په مدارسو او له بل اړخ څخه منفي دی 

قصاص او تعزير په وسيله منع او بدلون را منځته کوي پرته له دې چې عقيدې ، شعائرو او 

نسوکو ته صدمه ورسيږي نو همدا د خالفت تعريف دی او همدا د هر شرعې حکم تعريف 

 دی او يا خپله شريعت دی .

 او بيا :

سيکولر تعليم په اسالمي  ،اندې يرغل او تيری دی سيکولر قانون پر اسالمي شريعت بنو د 

او  ،شريعت باندې تيری دی او سیکولر مطبوعات او رسنۍ پر اسالمي شريعت باندې يرغل دی 

پر اسالمي شريعت باندې ټولنيز سيکولر .. د تقليدونو سيکولر ، د هغه اخالق ، د هغه عادات 

 .يرغل دی 

ړ دی همدا راز د اسالمي شريعت پر وړاندې يرغل دی . وال باندي او سيکولر اقتصاد چې پر سود  

او همدارنګه غير شرعي واک او داس ې واک چې مسلمانان ورباندې راض ي نه وي په اسالمي 

 شريعت باندې يرغل دی .
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او 3دا ټول داس ې دي لکه : يو کس چې کله زکات ترک کړي نو د هغه ملونځ او روژه نه قبليږي 

 کې فسق ، بدګويي او جنجال ترک نه کړي نو د هغه حج نه قليږي .همداس ې څوک چې په حج 

او يا داس ې چې دا ټول وکړي خو جهاد ترک کړي هغه چې د اسالم لوړه څوکه ده ، او يا جهاد کوي  

خو بيا د خپل ځان لپاره هغه څه روا ګرځوي څه چې په اسالم کې منع دي لکه : درواغ ، فريب ، 

ه چې دا ستر جرم دی د هغه چا لپاره چې د اسالم او ايمان شعارونه خيانت ، د وعدې ماتول ځک

ولنې په برخه کې او د عقيدې په ټپورته کوي او بيا همداس ې د اقتصاد او سياست په برخه او د 

 حکم سر غړونه کوي . لهد هللا تعالی کې برخه کې او د اخالقو په برخه 

را داس ې توګه په کلي ته د هللا تعالی شريعت شو مونږ څنګه کوالی  نو اوس سوال دا دی چې

لکه څنګه چې د رسول هللا صلی هللا عليه وسلم په عهد کې او د صحابه کرامو او هغوی  وګرځو 

 ؟عهد کې وو څخه وروسته 

 ځواب :

رسول هللا صلی هللا عليه وسلم له يوې قاعدې شروع کړې ؟؟؟ او يا له بیخ څخه .. لکنه لم يغفل 

 القمة ..

ده ، د هغه تمرکز په مسکينانو او رسول هللا صلی هللا عليه وسلم له بنسټ څخه شروع کړې 

اړمنو باندې وو مګر د سردارانو څخه هم غافله نه وو، پاچاهانو ته يې خپل خطونه او پيغامونه 

 وليږل .

 د بنسټ څخه شروع کړې 
ً
ړاندې خو سرداران مو ترک کړي نو ځکه نورو زمونږ پر و او مونږ اکثرا

 کارولي دي ، نو مونږ پر بنسټ کې مشکل لرو 

يې د راډيو ، تلويزيون ، سينما او رسنيو او عامه نظرياتو ليارې ورانوي نو مونږ يې جوړوو او نور 

لکه  ید ګجن ېاندړ او اصولو پر و  تونوښد انساني ارز  ګجن ېاندړ پر و  تونوښد ارز  ږاو زمون ،

عربو چې جاهليت پر مهال پيژندلو کوم چې د رسول هللا صلی هللا عليه وسلم او د هغو ملګرو 

 باندې دری کاله محاصرې باعث شو ، 

ګواهي ورکړه کله چې له ده څخه يې د ابی سفيان مثال چې په رسول هللا صلی هللا عليه وسلم 

 ګواهي ورکړه يې پوښتنه وشوه او د عتبه مثال کله چې د قرآن په حقانيت 
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 ذکر شوی دي که يو يې ادا کړ او بل يې ترک کړ نو هغه بل يې هم نه قبليږي .
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باندې صبر وکړو تر څو د ايمان بنسټ مو په امن وي ؟ او يا مونږ  همدې بنسټنو آيا مونږ په 

پرته جوړول وکړو او  ۍ ولرو چې مونږ ته اجازه را کړي چې د ويجاړ  سرانقي شو داس ې منطکوالی 

 نځ شخړه نه ده ؟، نو آیا دا د پاچا او واک تر مد ننه زمونږ پر وړاندې وجنګيږي چې پرته له دې 

إن قناعة عريضة مؤمنة ،  وقمة عاقلة متبصرة ،  هي أمل اإلسالم القريب ،  وهللا 

  املستعان..
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